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ليف: الشيخ د. هاني السباعي
أ
تا

المقدمة

الحمد هلل والصالة والسالم على رسلنا األكرم صلى هللا عليه وسلم.

هــذه مقالــة نقدمهــا للشــبيبة اإلســالمية وللجيــل الصاعــد مــن أبنــاء هــذه األمــة؛ نحــاول مــن خاللهــا تســليط الضــوء 
علــى عامــل مــن ضمــن تلكــم العوامــل التــي كانــت وراء الحالــة المزريــة التــي تعيشــها أمتنــا اإلســالمية فــي وقتنــا 
المعاصــر.  هــذا وإن كنــا نتنــاول عامــالً واحــداً فإننــا فــي نفــس الوقــت ال نغفــل العوامــل األخــرى التــي أوصلــت 
ــة بهــذا  ــدي لألمــة مــع عوامــل متعلق ــى هــذا الهــوان والصغــار كعامــل العــدو الخارجــي؛ العــدو التقلي ــا إل أمتن
العامــل الخارجــي كالعامــل االقتصــادي والعســكري والثقافــي واألخالقــي إلــى غيــر ذلــك مــن عوامــل أخــرى 

مجتمعــة ومتفرقــة ومتراكمــة عبــر عصــور أدت إلــى مــا وصلنــا إليــه مــن تيــه وتشــرذم وتحــارب وضيــاع!
قــال صاحــب التحفــة الحليميــة: » إن الــدول واألمــم تشــبه األفــراد مــن حيــث تعرضهــا لألمــراض، فاالختالفــات 
الداخليــة فــي الممالــك تشــبه األمــراض الباطنيــة. وأســبابها الحــكام الجهــالء الظالمــون، ودواؤهــا الحــكام العادلون 

مــع الحــزم والعلــم. والمشــاكل الخارجيــة كالقــروح الظاهــرة فــي األجســام، ودواؤهــا القــوة واليقظــة«1 
وبعــد؛ فإننــا نختــار عامــالً واحــداً ال يقــل خطــورة عــن عامــل العــدو الخارجــي أال هــو الخلــل الذاتــي فــي جســد 
األمــة أو مــا يعبــر عنــه بالعــدو القريــب؛ أس الــداء وأصــل كل بــالء! فاألمــة فــي حاجــة لحملــة تطهيــر ذاتــي 
وتنظيــف مــا علــق فــي جســدها مــن أدران، واجتثــاث األورام الخبيثــة للحفــاظ علــى البقيــة الباقيــة مــن جســد هــذه 
األمــة كــي تصــل إلــى مرحلــة النقاهــة؛ ومــن ثــم تســتعيد عافيتهــا بشــريعتها المفقــودة وحينئــذ تســتطيع أن تواجــه 

أعداءهــا وتنتصــر عليهــم بــإذن ربهــا..

هذا ما سنتناوله في هذه المقالة عبر المحاور والنقاط التالية:
أوالً: استهالل شرعي.

ثانياً: إطاللة على غزوات الرسول صلى هللا عليه وسلم.
ثالثاً: الخالف الذي نشب بين الصحابة.

رابعاً: األندلس.
خامساً: الدولة العباسية: )من 132 هـ إلى 923هـ(.

سادساً: ابن تومرت الدجال الذي دمر دولة المرابطين السنية )453 هـ إلى 541 هـ(.
سابعاً: الدولة العثمانية.

ثامناً: معركة التل الكبير سنة 1299 هـ/ 1882م بين الجيش المصري واإلنجليزي. 
تاســعاً: زوال إمــارة أفغانســتان اإلســالمية )طالبــان( علــى يــد قــوات االحتــالل األنجلوأمريكــي عــام 1421هـــ/ 

2001م.
عاشراً: احتالل عاصمة الرشيد عام 1423هـ/ 2003م. 
حادي عشراً: احتالل الصومال عام 1427هـ/ 2007م. 

صفوة القول.

1   إبراهيم بك حليم: التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية/مؤسسة المختار/ القاهرة ص34.
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ليف: الشيخ د. هاني السباعي
أ
تا

أوالً: استهالل شرعي:

وا َمــا  ِخــُذوا ِبَطاَنــًة ِمــْن ُدوِنُكــْم ال َيأْلُوَنُكــْم َخَبــاالً َودُّ َهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ال َتتَّ  )أ( ورد فــي كتــاب هللا العزيــز: )َيــا أَيُّ
ــْم َتْعِقلُــوَن()آل  ــُم اْليــاِت إِْن ُكْنُت ــا َلُك نَّ ــْد َبيَّ ــُر َق ــا ُتْخِفــي ُصُدوُرُهــْم أَْكَب ــْم َوَم ــْن أَْفَواِهِه ــَدِت اْلَبْغَضــاُء ِم ــْد َب ــْم َق َعِنتُّ

عمــران:118(.
قــال ابــن جريــر فــي تفســيره: » يعنـــي بذلــك تعالـــى ذكــره: يــا أيهــا الذيــن صّدقــوا هللا ورســوله، وأقــّروا بـــما 
ِخــُذوْا ِبَطاَنــًة ّمــن ُدوِنُكــْم { يقــول: ال تتـــخذوا أولـــياء وأصدقــاء ألنفســكم  جاءهــم بــه نبـــيهم مــن عنــد ربهــم، } الَ َتتَّ
مــن دونكــم، يقــول: مــن دون أهــل دينكــم وملتكــم، يعنـــي مــن غير الـمؤمنـــين. وإنـــما جعــل البطانة مثالً لـخـلـيـــل 
الرجــل فشــبهه بـــما ولـــي بطنــه مــن ثـــيابه لـــحلوله منــه فـــي اطالعــه علـــى أســراره، ومــا يطويــه عــن أبـــاعده 
وكثـــير مــن أقاربــه، مـــحّل مــا ولـــي جســده مــن ثـــيابه، فنهــى هللا الـمؤمنـــين به أن يتـــخذوا من الكفـــار بــه أخالء 
وأصفـــياء ثــم عّرفهــم مــا هــم علـــيه لهــم منطــوون مــن الغــّش والـــخيانة، وبغيهــم إياهــم الغوائــل، فحّذرهــم بذلــك 

منهــم عــن مخالّطتهــم«2
وقــال القرطبــي المتوفــى ســنة 671 هـــ مســقطاً اليــة علــى عصــره: » قلــت: وقــد انقلبــت األحــوال فــي هــذه 
ُدوا بذلــك عنــد الَجَهلــة األْغِبيــاء مــن الــُوالة واألمــراء. روى  األزمــان باتخــاذ أهــل الكتــاب كتبــًة وأمنــاء وَتســوَّ
البخــارّي عــن أبــي ســعيٍد الخــدِرّي عــن النبــّي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »مــا بعــث هللا ِمــن نبــّي وال اســتخلف 
ــه عليــه وِبطانــة تأمــره بالشــر وتحّضــه عليــه  ِمــن خليفــٍة إالَّ كانــت لــه ِبطانتــاِن ِبطانــة تأمــره بالمعــروف وتحضُّ

ُ تعالــى«3 فالمعصــوم مــن َعَصــَم هللاَّ
أقــول: فمــا بلــك بعصرنــا الــذي قدرنــا أن نعيــش الهــوان ونتنفــس انكســار أمتنــا على أيــدي هــذه البطانيــة الخائنة!! 
فهــذا تحذيــر قرآنــي صريــح مــن اتخــاذ بطانــة مــن دون المؤمنيــن نحفــظ بهــا أســرارنا خشــية أن يطلعــوا عليهــا 
أعــداء األمــة وخاصــة إذا كانــت هــذه البطانــة ضمــن دائــرة الحكــم ومــن المقربيــن للحاكــم وأصحــاب النفــوذ مــع 

اقتناعنــا بــأن هــؤالء الحــكام هــم أنفســهم رأس الخيانــة!!
اِبِريَن(  َ َمَع الصَّ َ َوَرُســوَلُه َوال َتَناَزُعــوا َفَتْفَشــلُوا َوَتْذَهــَب ِريُحُكْم َواْصِبــُروا إِنَّ هللاَّ )ب( وقولــه تعالــى: )َوأَِطيُعــوا هللاَّ

)ألنفال:46(.
ِ َعَلْيُكــْم إِْذ ُكْنُتــْم أَْعــَداًء َفأَلَّــَف  قُــوا َواْذُكــُروا ِنْعَمــَت هللاَّ ِ َجِميعــاً َوال َتَفرَّ )ج( وقولــه تعالــى: )َواْعَتِصُمــوا ِبَحْبــِل هللاَّ
ُ َلُكــْم آَياِتــِه  ــُن هللاَّ ــاِر َفأَْنَقَذُكــْم ِمْنَهــا َكَذلـِـَك ُيَبيِّ َبْيــَن قُلُوِبُكــْم َفأَْصَبْحُتــْم ِبِنْعَمِتــِه إِْخَوانــاً َوُكْنُتــْم َعَلــى َشــَفا ُحْفــَرٍة ِمــَن النَّ

َلَعلَُّكــْم َتْهَتــُدوَن( )آل عمــران:103( 
ــًة  ــْم ِغْلَظ ــُدوا ِفيُك ــاِر َوْلَيِج ــَن اْلُكفَّ ــْم ِم ــَن َيلُوَنُك ــوا الَِّذي ــوا َقاِتلُ ــَن آَمُن ــا الَِّذي َه ــا أَيُّ ــأنه: )َي ــى جــل ش ــه تعال )د( وقول

ِقيــَن( )التوبــة:123(. َ َمــَع اْلُمتَّ َواْعَلُمــوا أَنَّ هللاَّ

ــا أيهــا الذيــن صّدقــوا هللا ورســوله قاتلــوا مــن  ذكــر الطبــري: »يقــول تعالــى ذكــره للمؤمنيــن بــه وبرســوله: ي
ــد  ــم داراً دون األبع ــرب إليك ــرب فاألق ــال األق ــدءوا بقت ــم: اب ــول له ــم، يق ــد منه ــن بُع ــار دون م ــن الكف ــم م ولَيك

2   الطبري: جامع البيان عن أويل آي القرآن/دار الفكر/بيروت/ط1421/1ه/مج3ج4 ص73،ص74.
3   القرطبــي: الجامــع ألحــكام القرآن/تحقيــق د.محمــد إبراهيــم الخفنــاوي ود.محمــود عثمــان/دار الحديث/القاهرة/ط1416/2ه/مــج4/3 
ــاَل  ِبــىِّ - صلــى هللا عليــه وســلم - َق ــى َســِعيٍد اْلُخــْدِرىِّ َعــِن النَّ جــج4 ص189. الحديــث رواه البخــاري فــي كتــاب األحــكام برقــم  7198 أَِب
ــرِّ  ــُه َعَلْيــِه ، َوِبَطاَنــٌة َتأُْمــُرهُ ِبالشَّ ُ ِمــْن َنِبــىٍّ َوالَ اْســَتْخَلَف ِمــْن َخلِيَفــٍة ، إاِلَّ َكاَنــْت َلــُه ِبَطاَنَتــاِن ، ِبَطاَنــٌة َتأُْمــُرهُ ِباْلَمْعــُروِف َوَتُحضُّ » َمــا َبَعــَث هللاَّ

ــى«. ُ َتَعاَل ــْن َعَصــَم هللاَّ ــِه ، َفاْلَمْعُصــوُم َم ــُه َعَلْي َوَتُحضُّ
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ليف: الشيخ د. هاني السباعي
أ
تا

ــذ، والشــأم  ــوا ســكان الشــأم يومئ ــروم، ألنهــم كان ــذ ال ــة يومئ ــذه الي ــن به ــون المخاطبي ــن يل فاألبعــد. وكان الذي
كانــت أقــرب إلــى المدينــة مــن العــراق. فأمــا بعــد أن فتــح هللا علــى المؤمنيــن البــالد، فــإن الفــرض علــى أهــل كل 
ناحيــة قتــال مــن وليهــم مــن األعــداء دون األبعــد منهــم مــا لــم يضطــّر إليهــم أهــل ناحيــة أخــرى مــن نواحــي بــالد 
اإلســالم، فــإن اضطــّروا إليهــم لــزم عونهــم ونصرهــم، ألن المســلمين يــد علــى مــن ســواهم. ولصحــة كــون ذلــك، 
تــأّول كل مــن تــأّول هــذه اليــة أن معناهــا إيجــاب الفــرض علــى أهــل كّل ناحيــة قتــال مــن وليهــم مــن األعــداء«4 

يقــول ابــن كثير:«أمــر هللا تعالــى المؤمنيــن أن يقاتلــوا الكفــار أوالً فــأوالً، األقــرب فاألقــرب إلــى حــوزة اإلســالم، 
ولهــذا بــدأ رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بقتــال المشــركين فــي جزيــرة العــرب، فلمــا فــرغ منهــم، وفتــح هللا 
عليــه مكــة والمدينــة والطائــف واليمــن واليمامــة وهجــر وخيبــر وحضرمــوت، وغيــر ذلــك مــن أقاليــم جزيــرة 
العــرب، ودخــل النــاس مــن ســائر أحيــاء العــرب فــي ديــن هللا أفواجــاً، شــرع فــي قتــال أهــل الكتــاب، فتجهــز 
لغــزو الــروم الذيــن هــم أقــرب النــاس إلــى جزيــرة العــرب، وأولــى النــاس بالدعــوة إلــى اإلســالم؛ ألنهــم أهــل 
الكتــاب، فبلــغ تبــوك، ثــم رجــع ألجــل جهــد النــاس وجــدب البــالد وضيــق الحــال، وذلــك ســنة تســع مــن هجرتــه 
عليــه الســالم، ثــم اشــتغل فــي الســنة العاشــرة بحجــة الــوداع، ثــم عاجلتــه المنيــة صلــوات هللا وســالمه عليــه بعــد 
ــو بكــر  ــه أب ــه وخليفت ــره وصديق ــده وزي ــام باألمــر بع ــده، وق ــا عن ــاره هللا لم ــاً، فاخت ــن يوم ــه بأحــد وثماني حجت
ــة كاد أن ينجفــل، فثبتــه هللا تعالــى بــه، فوطــد القواعــد، وثبــت  الصديــق رضــي هللا عنــه، وقــد مــال الديــن ميل
الدعائــم، ورد شــارد الديــن وهــو راغــم، ورد أهــل الــردة إلــى اإلســالم، وأخــذ الــزكاة ممــن منعهــا مــن الطغــاة، 
وبيــن الحــق لمــن جهلــه، وأدى عــن الرســول مــا حملــه، ثــم شــرع فــي تجهيــز الجيــوش اإلســالمية إلــى الــروم 
عبــدة الصلبــان، وإلــى الفــرس عبــدة النيــران، ففتــح هللا ببركــة ســفارته البــالد، وأرغــم أنــف كســرى وقيصــر 
ومــن أطاعهمــا مــن العبــاد، وأنفــق كنوزهمــا فــي ســبيل هللا؛ كمــا أخبــر بذلــك رســول هللا، وكان تمــام األمــر علــى 
يــدي وصيــه مــن بعــده، وولــي عهــده الفــاروق األواب، شــهيد المحــراب، أبــي حفــص عمــر بــن الخطــاب رضــي 
ــك شــرقاً  ــى الممال ــن، واســتولى عل ــاة والمنافقي ــع الطغ ــن، وقم ــرة الملحدي ــوف الكف ــه أن ــه، فأرغــم هللا ب هللا عن
وغربــاً، وحملــت إليــه خزائــن األمــوال مــن ســائر األقاليــم بعــداً وقربــاً، ففرقهــا علــى الوجــه الشــرعي، والســبيل 
المرضــي، ثــم لمــا مــات شــهيداً، وقــد عــاش حميــداً، أجمــع الصحابــة مــن المهاجريــن واألنصــار علــى خالفــة 
أميــر المؤمنيــن عثمــان بــن عفــان رضــي هللا عنــه شــهيد الــدار. فكســا اإلســالم رياســة حلــة ســابغة، وامتــدت 
فــي ســائر األقاليــم علــى رقــاب العبــاد حجــة هللا البالغــة، فظهــر اإلســالم فــي مشــارق األرض ومغاربهــا، وعلــت 
كلمــة هللا، وظهــر دينــه، وبلغــت الملــة الحنيفيــة مــن أعــداء هللا غايــة مآربهــا، وكلمــا علــوا أمــة، انتقلــوا إلــى مــن 
ــَن  َهــا ٱلَِّذيــَن َءاَمُنــوْا َقاِتلـُـوْا ٱلَِّذيــَن َيلُوَنُكــْم مِّ أَيُّ بعدهــم، ثــم الذيــن يلونهــم مــن العتــاة الفجــار؛ امتثــاالً لقولــه تعالــى: } ٰيَ
ٱْلُكفَّــاِر { وقولــه تعالــى: } َولَِيِجــُدوْا ِفيُكــْم ِغْلَظــًة { أي: وليجــد الكفــار منكــم غلظــة فــي قتالكــم لهــم؛ فــإن المؤمــن 
 ُ ــى ٱهللَّ ــْوَف َيأِْت ــه تعالى:) َفَس ــه المؤمــن، غليظــاً علــى عــدوه الكافــر؛ كقول ــاً ألخي ــذي يكــون رفيق الكامــل هــو ال

ــِفِريَن («5   ـٰ ٍة َعَلــى ٱْلَك ُهــْم َوُيِحبُّوَنــُه أَِذلَّــٍة َعَلــى ٱْلُمْؤِمِنيــَن أَِعــزَّ ِبَقــْوٍم ُيِحبُّ

ويشــخص لنــا ابــن كثيــر حــال األمــة بعــد القــرون األولــى قائــالً: »وهكــذا األمــر لمــا كانــت القــرون الثالثــة الذيــن 
هــم خيــر هــذه األمــة فــي غايــة االســتقامة والقيــام بطاعــة هللا تعالــى، لــم يزالــوا ظاهريــن علــى عدوهــم، ولــم 
تــزل الفتوحــات كثيــرة، ولــم تــزل األعــداء فــي ســفال وخســار، ثــم لمــا وقعــت الفتــن واألهــواء واالختالفــات 

4   الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن//مج7ج11 ص85، ص86..
5   ابن كثير: تفسير القرآن العظيم/تحقيق د.محمد إبراهيم البنا/دار ابن حزم/بيروت/1419هـ/ج4 ص1727، ص1728.
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بيــن الملــوك، طمــع األعــداء فــي أطــراف البــالد، وتقدمــوا إليهــا، فلــم يمانعــوا لشــغل الملــوك بعضهــم ببعــض، 
ثــم تقدمــوا إلــى حــوزة اإلســالم، فأخــذوا مــن األطــراف بلدانــاً كثيــرة، ثــم لــم يزالــوا حتــى اســتحوذوا علــى كثيــر 
مــن بــالد اإلســالم، وهلل األمــر مــن قبــل ومــن بعــد، فكلمــا قــام ملــك مــن ملــوك اإلســالم، وأطــاع أوامــر هللا، 
وتــوكل علــى هللا، فتــح هللا عليــه مــن البــالد، واســترجع مــن األعــداء بحســبه، وبقــدر مــا فيــه مــن واليــة هللا. وهللا 
المســؤول المأمــول أن يمكــن المســلمين مــن نواصــي أعدائــه الكافريــن، وأن يعلــي كلمتهــم فــي ســائر األقاليــم، 

إنــه جــواد كريــم«6 

وقــال األلوســي فــي روح المعانــي: » ألنــه مــن المعلــوم أنــه ال يمكــن قتــال جميــع الكفــار وغــزو جميــع البــالد 
ــال إال بعــد ال يؤمــن  ــرك األقــرب واالشــتغال بقت ــى ممــن بعــد، وألن ت ــكان مــن قــرب أول ــي زمــان واحــد ف ف
معــه مــن الهجــوم علــى الــذراري والضعفــاء، وأيضــاً األبعــد ال حــد لــه بخــالف األقــرب فــال يؤمــر بــه، وقــد 
ال يمكــن قتــال إال بعــد قبــل قتــال األقــرب، وقــال بعضهــم: المــراد قاتلــوا األقــرب فاألقــرب حتــى تصلــوا إلــى 
األبعــد فاألبعــد وبذلــك يحصــل الغــرض مــن قتــال المشــركين كافــة، فهــذا إرشــاد إلــى طريــق تحصيلــه علــى 
الوجــه األصلــح. ومــن هنــا قاتــل صلــى هللا عليــه وســلم أوالً قومــه ثــم انتقــل إلــى قتــال ســائر العــرب ثــم إلــى 
قتــال قريظــة. والنضيــر. وخيبــر. وأضرابهــم ثــم إلــى قتــال الــروم فبــدأ عليــه الصــالة والســالم بقتــال األقــرب 
فاألقــرب وجــرى أصحابــه علــى ســننه صلــى هللا عليــه وســلم إلــى أن وصلــت ســراياهم وجيوشــهم إلــى مــا شــاء 

هللا تعالــى«7
وهكــذا نالحــظ أن آيــة ســورة التوبــة )َقاِتلـُـوا الَِّذيــَن َيلُوَنُكــْم ِمــَن اْلُكفَّــاِر( تشــير إلــى صلــب موضوعنــا أنــه لــزام 
ــن ألن هــذا مكمــن الخطــورة حيــث ينشــغل  ــه القريبي ــة وعــن أعدائ ــه الداخلي ــل عــن جبهت ــى المســلم أال يغف عل
المســلمون فــي حــرب مــا مــع عــدو خارجــي ثــم يفاجــأ المســلمون بخلــل فــي جبهتهــم الداخليــة وأن هنــاك طابــوراً 

خامســاً يخــرب بنيــة األمــة الداخليــة وهــذا مــا حــدث عبــر حقــب تاريخيــة متالحقــة مــع األســف الشــديد!!
وهناك بعض اليات تكلمت عن الردة بوجه عام سواء ردة الفرد أو الحاكم: 

الُّوَن( )آل عمران:90(  )ج( (إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َبْعَد إِيَماِنِهْم ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفراً َلْن ُتْقَبَل َتْوَبُتُهْم َوأُوَلِئَك ُهُم الضَّ
ُ لَِيْغِفــَر َلُهــْم َوال لَِيْهِدَيُهــْم َســِبيالً(  )د()إِنَّ الَِّذيــَن آَمُنــوا ُثــمَّ َكَفــُروا ُثــمَّ آَمُنــوا ُثــمَّ َكَفــُروا ُثــمَّ اْزَداُدوا ُكْفــراً َلــْم َيُكــِن هللاَّ

)النساء:137( 
ُ ال َيْهــِدي اْلَقــْوَم  َنــاُت َوهللاَّ ُســوَل َحــقٌّ َوَجاَءُهــُم اْلَبيِّ ُ َقْومــاً َكَفــُروا َبْعــَد إِيَماِنِهــْم َوَشــِهُدوا أَنَّ الرَّ )هـــ( )َكْيــَف َيْهــِدي هللاَّ

ــَن( )آل عمران:86(  الِِمي الظَّ
َل َلُهْم َوأَْمَلى َلُهْم( )محمد:25(  ْيَطاُن َسوَّ َن َلُهُم اْلُهَدى الشَّ وا َعَلى أَْدَباِرِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيَّ )و()إِنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّ

ُهــْم َوُيِحبُّوَنــُه أَِذلَّــٍة َعَلــى اْلُمْؤِمِنيــَن  ُ ِبَقــْوٍم ُيِحبُّ َهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا َمــْن َيْرَتــدَّ ِمْنُكــْم َعــْن ِديِنــِه َفَســْوَف َيأِْتــي هللاَّ )ز( )َيــا أَيُّ
 ُ ــاُء َوهللاَّ ــْن َيَش ــِه َم ِ ُيْؤِتي ــَك َفْضــُل هللاَّ ــٍم َذلِ ــَة الِئ ــوَن َلْوَم ِ َوال َيَخافُ ــِبيِل هللاَّ ــي َس ــُدوَن ِف ــَن ُيَجاِه ــى اْلَكاِفِري ٍة َعَل ــزَّ أَِع

َواِســٌع َعلِيــٌم( )المائــدة:54(.
قــال الدكتــور أيمــن الظواهــري فــي شــفاء صــدور المؤمنيــن: »بــل فــي حســاب اإلســالم وأصــول الشــريعة يقــدم 

قتــال الحــكام المرتديــن علــى غيرهــم مــن الكفــار األصلييــن لثــالث أســباب:
األول: أنــه قتــال دفــع متعيــن وهــو مقــدم علــى قتــال الطلــب ألن هــؤالء الحــكام المرتديــن عــدو تســلط علــى بــالد 
المســلمين؛ قــال ابــن تيميــة: »أمــا قتــل الدفــع، فهــو أشــد أنــواع دفــع الصائــل علــى الحرمــة والديــن، فواجــب 

6   ابن كثير: تفسير القرآن العظيم/ ج4 ص1728.
7   األلوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/دار الكتب العلمية/ بيروت/1425هـ/مج4 ج6 ص47.
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إجماعــاً، فالعــدو الصائــل الــذي يفســد الديــن والدنيــا ال شــئ أوجــب بعــد اإليمــان مــن دفعــه« )االختيــارات الفقهيــة 
ص309(.

الثانــي: أن المرتــد أغلــظ جرمــاً مــن الكفــار األصلــي. قــال ابــن تيميــة: »وكفــر الــردة أغلــظ باإلجمــاع مــن الكفــر 
ــة  ــد أعظــم مــن عقوب ــة المرت ــأن عقوب ــد اســتقرت الســنة ب ــال أيضــاً: »وق ــاوى 478/28(. وق األصلــي« )الفت
الكافــر األصلــي« )الفتــاوى 534/28(. وقــال أيضــاً: والصديــق رضــي هللا عنــه وســائر الصحابــة بــدؤوا بجهــاد 
المرتديــن قبــل جهــاد الكفــار مــن أهــل الكتــاب، فــإن جهــاد هــؤالء حفــظ لمــا فتــح مــن بــالد المســلمين وأن يدخــل 
فيــه مــن أراد الخــروج عنــه. وجهــاد مــن لــم يقاتلنــا مــن المشــركين وأهــل الكتــاب مــن زيــادة وإظهــار الديــن. 

وحفــظ رأس المــال مقــدم علــى الربــح« )الفتــاوى 156/35_159(.
الثالــث: ألنهــم العــدو األقــرب. قــال ابــن قدامــة )مســألة( ويقاتــل كل قــوم مــن يليهــم. واألصــل فــي هــذا قــول هللا 
تعالــى: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا قاتلــوا الذيــن يلونكــم مــن الكفــار( التوبــة. وألن األقــرب أكثــر ضــرراً، وفــي قتالــه 
دفــع ضــرره عــن المقابــل لــه وعمــن وراءه، واالشــتغال بالبعيــد عنــه يمكنــه مــن انتهــاز الفرصــة فــي المســلمين 
الشــتغالهم عنــه ـ إلــى أن قــال ـ إذا ثبــت هــذا فــإن كان لــه عــذر فــي البدايــة باألبعــد لكونــه أخــوف أو المصلحــة 
فــي البدايــة بــه لقربــه وإمــكان الفرصــة منــه، أو لكــون األقــرب مهادنــاً أو يمنــع مــن قتالــه مانــع فــال بــأس بالبدايــة 

باألبعــد لكونــه موضــع حاجــة« )المغنــي مــع والشــرح الكبيــر ج10 ص372_373(«8 
 أقــول: نعــم هنــاك حــاالت اســتثنائية للبدايــة بقتــال العــدو األبعــد كمــا ذكــر ابــن قدامــة لكــون الجبهــة الداخليــة أو 
العــدو القريــب مأمــون الجانــب!! قــد تكــون هــذه الصــورة االســتثنائية مقبولــة إلــى حــد مــا فــي ظــل دولــة تحكــم 
باإلســالم وتفــرض ســيطرتها علــى العــدو القريــب واألقــرب!! أمــا فــي وقتنــا المعاصــر فإنــه ال توجــد دولــة تحكــم 
باإلســالم بالمعنــى الحقيقــي لكلمــة اإلســالم باإلضافــة أن الــذي يحكمــون بــالد المســلمين هم أنفســهم العــدو القريب 
ــه مــن المفتــرض فيهــم أن يكونــوا حمــاة  ــردة هــي ردة الحــكام حيــث إن واألقــرب!! لذلــك فــإن أغلــظ أنــواع ال
لعقيــدة اإلســالم وحراســاً لهــا مــن ســهام المعتديــن وزيــغ المبطليــن!! لكــن الحقيقــة أن األمــة ابتليــت بمجموعــة 
مــن الحــكام المنســلخين عــن دينهــم المواليــن للشــيطان المعاديــن ألوليــاء الرحمــن بــل هــم العقبــة الــكأداء أم تقــدم 
شــعوبهم للحكــم بشــريعة اإلســالم الغــراء وللدفــاع عــن مقدســات المســلمين الســليبة التــي اغتصبهــا أعــداء األمــة 
بمباركــة هــؤالء الحــكام المتســلطين الخائنيــن! فبــدل أن يكونــوا رعــاة خيــر يحمــون بيضــة األمــة ويذبــون عــن 

حياضهــا مــن ذئــاب الشــر اإلنســية إذا هــم أنفســهم الذئــاب وبئــس الــذاب!
وراعي الشاة يحمي الذئب عنها *** فكيف إذا الرعاة لها ذئاب

لكــن قــد يقــول قائــل إن كثيــراً مــن بــالد المســلمين اليــوم محتلــة عــن طريــق العــدو الخارجــي مباشــرة أو عــن 
طريــق الحــكام المغتصبيــن للســلطة بمســاعدة العــدو الخارجــي أيضــاً.. فمــاذا عســانا أن نفعــل حيــث ال طاقــة 

لألمــة أن تقاتــل علــى جبهتيــن فــي وقــت واحــد؟!
ــى  ــذل والهــوان بمعن ــى هــذه ال ــا إل ــي أوصلتن ــي نعيشــها واألســباب الت ــة الت ــا بصــدد تشــخيص الحال ــول: إنن أق
آخــر نحــن نقــر أن بعــض بــالد المســلمين محتلــة احتــالالً مباشــراً كفلســطين وكشــمير والشيشــان وأفغانســتان 
والعــراق والصومــال.. وفــي هــذه الحالــة كمــا هــو مقــرر فــي كتــب الفقــه أن العــدو إذا حــل ببلــد إســالمي ففــرض 
عيــن علــى أهــل تلــك البلــد مــن القادريــن علــى حمــل الســالح  أن يقاتــل األعــداء المحتليــن لبــالده .. وفــي هــذه 
الحالــة فقــد اجتمــع عــدوان فــي آن واحــد؛ عــدو خارجــي غــاز وعــدو داخلــي متســربل زوراً باإلســالم إذن فهمــا 
واحــد واجتمعــا فــي زمــان ومــكان واحــد فيجــب أن يعاملهــم المســلم معاملــة واحــدة حيــث صــار العــدو الداخلــي 

8   د.أيمن الظواهري: شفاء صدور المؤمنين/دار) المجاهدون( للنشر واإلعالم/ص24، ص25.
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منهــم أي مــن أنصــار العــدو الخارجــي المحتــل المغتصــب لبلــد إســالمي بــل هــذا العــدو القريــب الداخلــي هــم 
ــن  ــن المدافعي ــى أماكــن المجاهدي ــه بالوشــاية والتجســس عل ــف إلي ــي تحرســه وتتزل ــدو الخارجــي الت ــن الع أعي
ِخــُذوا  َهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ال َتتَّ عــن ديارهــم المغتصبــة.. وصــدق هللا العلــي القديــر القائــل فــي محكــم التنزيــل: )َيــا أَيُّ
الِِميــَن(  َ ال َيْهــِدي اْلَقــْوَم الظَّ ــُه ِمْنُهــْم إِنَّ هللاَّ اْلَيُهــوَد َوالنََّصــاَرى أَْولَِيــاَء َبْعُضُهــْم أَْولَِيــاُء َبْعــٍض َوَمــْن َيَتَولَُّهــْم ِمْنُكــْم َفإِنَّ

)المائــدة:51( 
 لكــن الســؤال هــو مــن الــذي تســبب فــي دخــول القــوات الغازيــة إلــى ديــار المســلمين؟ بالطيــع هنــاك عوامــل 
كثيــرة مــن أهمهــا موضــوع مقالتنــا هــذه وهــو العــدو الداخلــي )القريــب( وهــم األنظمــة الحاكمــة لبــالد المســلمين 
فــي مشــارق األرض ومغاربهــا؛ نقصــد بالطبــع الحــكام وأعوانهــم! فــكل هــؤالء الحــكام صــورة مستنســخة علــى 

نطــاق واســع مــن أبــي رغــال ووالــي عــكا وابــن العلقمــي  وإن اختلفــت األســماء واألزمنــة!!
وهنــاك حديــث ذكــره مســلم فــي صحيحــه فــي بــاب أشــراط الســاعة يبيــن أن مشــكلة هــذه األمــة تكمــن فــي أنهــا 
ــه عــدواً مــن أنفســهم )العــدو  ــه وســلم ســلط هللا علي ــى هللا علي ــا وســنة نبيهــا صل ــاب ربه ــا ابتعــدت عــن كت لم
القريــب( يهلــك بعضهــم بعضــاً!! والحديــث فــي صــورة خبــر يســتعرض حالــة األمــة لكــي يحــذر أولــو األلبــاب 

وأولــو األمــر مــن الحــكام والعلمــاء ممــن شــؤم الفرقــة والتناحــر!!
َ َزَوى  ِ -صلــى هللا عليــه وســلم- » إِنَّ هللاَّ الحديــث كمــا ورد فــي صحيــح مســلم: »َعــْن َثْوَبــاَن َقــاَل َقــاَل َرُســوُل هللاَّ
ِتــى َســَيْبلُُغ ُمْلُكَهــا َمــا ُزِوَى لـِـى ِمْنَهــا َوأُْعِطيــُت اْلَكْنَزْيــِن األَْحَمــَر  لـِـَى األَْرَض َفَرأَْيــُت َمَشــاِرَقَها َوَمَغاِرَبَهــا َوإِنَّ أُمَّ
ا ِمــْن ِســَوى أَْنفُِســِهْم  ــٍة َوأَْن الَ ُيَســلَِّط َعَلْيِهــْم َعــُدّوً ِتــى أَْن الَ ُيْهلَِكَهــا ِبَســَنٍة ِبَعامَّ ــى ألُمَّ ــى َســأَْلُت َربِّ َواألَْبَيــَض َوإِنِّ
ــَك أَْن الَ  ِت ــَك ألُمَّ ــى أَْعَطْيُت ــَردُّ َوإِنِّ ــُه الَ ُي ــُت َقَضــاًء َفإِنَّ ــى إَِذا َقَضْي ــُد إِنِّ ــا ُمَحمَّ ــاَل َي ــى َق ــْم َوإِنَّ َربِّ ــَتِبيَح َبْيَضَتُه َفَيْس
ــْن  ــْم َم ــَع َعَلْيِه ــِو اْجَتَم ــْم َوَل ــَتِبيُح َبْيَضَتُه ــِهْم َيْس ــْن ِســَوى أَْنفُِس ا ِم ــُدّوً ــْم َع ــلَِّط َعَلْيِه ــٍة َوأَْن الَ أَُس ــَنٍة ِبَعامَّ ــْم ِبَس أُْهلَِكُه

ــى َيُكــوَن َبْعُضُهــْم ُيْهلِــُك َبْعًضــا َوَيْســِبى َبْعُضُهــْم َبْعًضــا «.   ِبأَْقَطاِرَهــا - أَْو َقــاَل َمــْن َبْيــَن أَْقَطاِرَهــا - َحتَّ
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ثانياً: إطاللة على غزوات الرسول صلى هللا عليه وسلم:

ــة  ــر مــن ســتين معرك ــه وســلم أكث ــى هللا علي ــادة رســول هللا صل ــم بقي ــة رضــوان هللا عليه ــد خــاض الصحاب لق
حربيــة مــا بيــن غــزوة وســرية،  وقــد أوصلهــا الحاكــم إلــى مائــة كمــا ذكــر ذلــك ابــن حجــر فــي الفتــح فــي شــرحه 

لحديــث زيــد بــن أرقــم رضــي هللا عنــه عندمــا ســئل )كــم غــزا النبــي صلــى هللا عليــه وســلم مــن غــزوة(9 
وقاد الرسول صلى هللا عليه وسلم بنفسه حوالي 28 غزوة كما جاء في مرويات السيرة النبوية.

ــه وســلم خــاض كل هــذه المعــارك ســواء بنفســه أو مــن خــالل  ــى هللا علي ــا ســبق أن الرســول صل الشــاهد مم
تعييــن قائــد مــن أصحابــه مــع قومــه وعشــيرته باســتثناء ســرية مؤتــة 8هـــ، وغــزوة تبــوك 9 هـــ، حيــث كانتــا 
موجهتيــن لقتــال الــروم وكان ذلــك فــي المدينــة المنــورة. فــإذا اســتعرضنا جانبــاً مــن الغــزوات والســرايا ســنجد 
ــط  ــت تحي ــي كان ــل المشــركة الت ــا مــن أهــل الشــرك ومــن بعــض القبائ ــش وحلفائه ــى قري ــة إل ــا موجه معظمه
ــه وســلم وهــم  ــة الرســول صلــى هللا علي ــم هــم قبيل ــة ولهــا تحالــف أيضــاً مــع قريــش! وقريــش كمــا نعل بالمدين
أعمامــه وبنــو عشــيرته وهــم الذيــن عــاش وتربــى معهــم فــي فيافــي وجبــال مكــة وربوعهــا وكذلــك أصحابــه 
رضــوان هللا عليهــم! ولــم تــرد روايــة صحيحــة أو حتــى ضعيفــة أو موضوعــة تذكــر أن الرســول صلــى هللا عليــه 
وســلم قــال )ال يقتــل القرشــي القرشــي(!! )وال يقتــل المكــي المكــي( )وال يقتــل المدنــي المدنــي(!! ولــم يــرد فــي 
روايــة صحيــة أو حتــى موضوعــة أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال )دم المكــي مقــدس وحــرام(!! )ولــم يقــل 
دم المدنــي مقــدس وحــرام( ولــم يــرد أنــه يــرد فــي روايــة صحيحــة وال موضوعــة أن الرســول ذكــر مصطلــح 

)الوحــدة الوطنيــة(!! التــي حلــت محــل والء العقيــدة فــي عصرنــا المنكــوب بعلمائــه المنهزميــن عقديــاً!!
بــل إننــا نالحــظ أن اإلســالم حــرص علــى تطهيــر الصــف اإلســالمي المؤمــن فــي غــزوة أحــد 3 هـــ وقــد أكــد 
هــذه الحقيقــة القــرآن الكريــم فــي ســورة التوبــة )بــراءة( وهــي مــن أواخــر مــا نــزل مــن القــرآن الكريــم كمــا أنهــا 
ســورة مدنيــة تســمى أيضــاً فــي كتــب التفســير الفاضحــة، والكاشــفة، وســورة العــذاب، والمقشقشــة أي المبرئــة 

مــن النفــاق، وهــي المبعثــرة التــي تفــرق المنافقيــن وتشــتت شــملهم وتبعثــر أســرارهم..
 يقــول ســيد قطــب  ت 1387هـــ رحمــه هللا فــي تقديمــه لســورة بــراءة: » ثــم يجــيء المقطــع الرابــع فــي ســياق 
ــي  ــم ف ــن وأفاعيله ــي فضــح المنافقي ــا - ف ــن نصفه ــر م ــتغرق أكث ــو يس ــا، وه ــول مقاطعه ــو أط ــورة - وه الس
المجتمــع المســلم، ووصــف أحوالهــم النفســية والعمليــة، ومواقفهــم فــي غــزوة تبــوك وقبلهــا وفــي أثنائهــا ومــا 
تالهــا، وكشــف حقيقــة نواياهــم وحيلهــم ومعاذيرهــم فــي التخلــف عــن الجهــاد وبــث الضعــف والفتنــة والفرقــة 
فــي الصــف، وإيــذاء رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، والخلــص مــن المؤمنيــن. يصاحــب هــذا الكشــف تحذيــر 
الخلصــاء مــن المؤمنيــن مــن كيــد المنافقيــن، وتحديــد العالقــات بيــن هــؤالء وهــؤالء، والمفاصلــة بيــن الفريقيــن 
وتمييــز كل منهمــا بصفاتــه وأعمالــه . . وهــذا القطــاع يؤلــف فــي الحقيقــة جســم الســورة؛ ويتجلــى مــن خاللــه 

كيــف عــاد النفــاق بعــد فتــح مكــة فاستشــرى بعــد مــا كاد أن يتالشــى مــن المجتمــع المســلم قبيــل الفتــح.
وهــذه الحملــة الطويلــة الكاشــفة تشــي بمــا كان للمنافقيــن فــي هــذه الفتــرة مــن محــاوالت كثيــرة إليــذاء الصــف 
المســلم وفتنتــه وشــغله بشــتى الفتــن والدســائس واألكاذيــب عــن وجهتــه. كمــا أنهــا فــي الوقــت ذاتــه تكشــف عــن 
حالــة مــن الخلخلــة وعــدم التناســق فــي التكويــن العضــوي للمجتمــع اإلســالمي فــي هــذه الفتــرة؛ يشــير إليهــا قــول 
هللا ســبحانه: )وفيكــم ســماعون لهم(كمــا يشــير إليهــا النهــي المشــدد عــن االســتغفار للمنافقيــن أو الصــالة عليهــم . 
. هــذه الحالــة التــي نشــأت عــن دخــول جماعــات كثيــرة فــي اإلســالم بعــد الفتــح لــم يكــن اإليمــان قــد اســتقر فــي 

9   ابن حجر: فتح الباري /دار الفكر/بيروت/1414هـ /ج8 ص3 إلى ص6.
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قلوبهــم، وال كانــوا قــد انطبعــوا بالطابــع اإلســالمي الصحيــح«10 
هكــذا نالحــظ أن  ســورة بــراءة  عــرت وفضحــت الطابــور الخامــس فــي المجتمــع المســلم وهــم قطــار المنافقيــن 
والزنادقــة، وبعــد نــزول هــذه الســورة تطهــرت الجبهــة الداخليــة للمجتمــع اإلســالمي ومــن ثــم كانــت االنطالقــة 

الكبــرى للفتوحــات اإلســالمية  فــي أرجــاء المعمــورة!

ثالثاً: الخالف الذي نشب بين الصحابة:

إنــه الخــالف الشــهير الــذي نشــب بيــن الصحابــة رضــوان هللا عليهــم بعــد مقتــل الخليفــة المظلــوم عثمــان بــن 
ــت  ــان .. وحدث ــن عثم ــر المؤمني ــد أمي ــي عه ــذي ادعــى اإلســالم ف ــبأ ال ــن س ــه، ودور اب ــان رضــي هللا عن عف
المأســاة واالنقســام واتســع الخــرق علــى الراقــع! بمقتــل الســبط ؛ الحســين بــن علــي رضــي هللا عنــه!! فاحتلبــت 
األمــة دمــاً إلــى وقتنــا الحاضــر! وكادت الجبهــة الداخليــة أن تقــوض بفعلــة ابــن ســبأ ومــن شــايعه وصــار فــي 
ــذ نشــوب أول خــالف حربــي فــي معركتــي  ــكان قــد قضــي علــى اإلســالم من ــى ل ــوال لطــف هللا تعال ــه!! فل فتنت
الجمــل 36هـــ ، وصفيــن 37 هـــ !! حيــث إن الــروم كانــت فــي تلــك الحقبــة ممزقــة وكانــت تتهيــب مــن المســلمين 
وقــد حاولــوا فعــالً انتهــاز فرصــة الخــالف بيــن المســلمين فأغــاروا علــى تخــوم الشــام لكــن محاوالتهــم بــاءت 

بالفشــل ألســباب يطــول شــرحها فــي هــذا المقــام.

رابعاً: األندلس )92هـ إلى 897 هـ(:

ــدت؟ لمــاذا  ــس؟ لمــاذا فق ــح عــام 92 هـــ  لمــاذا ضاعــت األندل ــذي فت ــود ال ــس؛ فــردوس المســلمين المفق األندل
ولمــاذا..؟ هنــاك العديــد مــن الدراســات واألبحــاث ذكــرت مجموعــة مــن األســباب أدت إلــى ضيــاع هــذا البلــد 

ــم تغــن باألمــس! الــذي كان غــرة فــي جبيــن التاريــخ علــى مــدار ثمانيــة قــرون! ذهبــت كأن ل
ــلمين  ــا أن المس ــن لن ــب( لتبي ــدو القري ــة )الع ــة الداخلي ــل الجبه ــى عام ــوء عل ــلطنا الض ــال إذا س ــة ح ــى أي فعل
انهزمــوا فــي األندلــس داخليــاً قبــل أن يهزمهــم العــدو الخارجــي الصليبــي! ونجــد ذلــك واضحــاً فــي دول اإلســالم 

المتعاقبــة فــي األندلــس وأقــوى شــاهد علــى تلــك المراحــل المخزيــة األنموذجيــن التالييــن:

األنموذج األول: دويالت الطوائف )422هـ ـ 487هـ(:

ــث  ــاء العصــر الحدي ــى ج ــس حت ــي األندل ــلمين ف ــخ المس ــات تاري ــي صفح ــب ف ــن أســود الحق ــذا العصــر م فه
ــة مــرة فــي  ــي( لتكــون أرذل وأخــس وأشــأم حقب ــم العرب وضــرب رقمــاً قياســياً لدويــالت الطوائــف )فــي العال

ــا الحاضــر.. ــى وقتن ــخ اإلســالم حت تاري
 وقــد امتــد عصــر ملــوك الطوائــف أكثــر مــن نصــف قــرن وقســمت فيــه األندلــس إلــى عــدد كبيرمــن الدويــالت 
الهزيلــة وكانــت كلهــا تدفــع الجزيــة إلــى طاغيــة قشــتالة )ألفونســو الســادس(.. وقــد كان اإلســالم الجامــع لــكل 

هــذه األعــراق والجنســيات تحــت خليفــة واحــد.. 

10   سيد قطب: في ظالل القرآن/دار الشروق/مج3/ج10 ص1567 بتصرف يسير.
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وقــد أدى بهــم التشــرذم إلــى أن انقســموا إلــى ثــالث قــوى: عربيــة ـ بربريــة ـ عامريــة نســبة إلــى أتبــاع الحاجــب 
المنصــور بــن أبــي عامــر.. وكانــت هــذه الدويــالت تدفــع الجزيــة لملــوك األســبان دفعــاً لشــرهم وكانــت تحــارب 
بعضهــا بعضــاً، وتســتعين فــي كثيــر مــن األحيــان بجنــود مرتزقــة مــن األســبان للتغلــب علــى هــذا الرئيــس أو 
ــة  ــة .. قريــب عــدد الــدول العربيــة اليــوم مثــل: دويل ــاً وعشــرين دويل ذاك..  إن دويــالت الطوائــف كانــت ثالث
ــون  ــي ذي الن ــة بن ــطة.. ودويل ــي سرقس ــود ف ــي ه ــة بن ــادح.. ودويل ــن صم ــم ب ــم المعتص ــن وأميره العامريي
ــن أشــهروأكبر  ــوس.. لك ــي بطلي ــي األفطــس ف ــة بن ــي غرناطــة.. ودويل ــري ف ــن زي ــة بي ــة.. ودويل ــي طليطل ف
هــذه الدويــالت )دويلــة بنــي عبــاد فــي إشــبيلية( بــل إنهــا أكثرهــم أثــراً فــي حيــاة األندلــس.. والعجيــب أن هــذه 
الدويــالت اتخــذت مظاهــر األبهــة والفخامــة للــدول الكبــرى مــن التلقــب بألقــاب الخالفــة ومــن الحجابــة ورئاســة 

الــوزراء.. وكانــوا يقلــدون الخلفــاء األموييــن والعباســيين رغــم البــون الشاســع بيــن العزيــز والذليــل!! 
وكما وصف لنا حالهم ابن رشيق القيرواني:

 مما يزهدني في أرض أندلس *** ألقاب معتمد فيها ومعتضد
ألقاب مملكة في غير موضعها *** كالهر يحكي انتفاخاً صولة األسد

وكادت األندلــس أن تســقط فــي أيــدي ألفونســو الصليبــي لــوال فضــل هللا قــذف فــي قلــب أميــر المســلمين يوســف 
بــن تاشــفين الــذي اســتجاب لدعــوة المعتمــد بــن عبــاد  أميــر إشــبيلية فأرســل جيشــا عظيمــا لنجدتهــم وخــاض 
معركــة حاســمة فــي تاريــخ اإلســالم واألندلــس فــي وادي الزالقــة ســنة 479هـــ واســتطاع ابــن تاشــفين أن يجــدد 

شــباب اإلســالم فــي األندلــس ألربعــة قــرون أخــرى«11 
هكــذا كان ملــوك الطوائــف يدفعــون الجزيــة أللفونــس رغــم أنهــم كانــوا أقــوى منــه لــو اجتمعــوا علــى قلــب رجــل 

واحــد لكنهــم ألســف كانــوا طرائــق قــدداً !!

التلخيص لوجوه التخليص:
ــه: التلخيــص لوجــوه التخليــص: »وأمــا  ــوك الطوائــف فــي كتاب يقــول ابــن حــزم ت 456 هـــ وقــد عاصــر مل
ــا هــذه؛ فإنمــا هــو بــاب أغلــق عينيــك، واضــرب بيديــك، ولــك مــا تجمــع؛ إمــا ثمــرة،  ــا هــذا وبالدن فــي زمانن
وإمــا جمــرة! وإنمــا فرقــت بيــن زماننــا هــذا، والزمــان الــذي قبلــه؛ ألن الغــالت فــي أيــام الهدنــة لــم تكــن حالتهــا 
ظاهــرة؛ كمــا هــي اليــوم، والمغــارم التــي كان يقبضهــا الســالطين؛ فإنمــا كانــت علــى األرضيــن خاصــة، فكانــت 
تقــرب ممــا فــرض عمــر علــى األرض، وأمــا اليــوم فإنمــا هــي جزيــة علــى رؤوس المســلمين يســمونها بالقطيــع، 
ويؤدونهــا مشــاهير مشــاهرة وضريبــة علــى أموالهــم مــن الغنــم، والبقــر، والــدواب، والنحــل، يرســم علــى كل مــا 
يبــاع فــي األســواق، وعلــى إباحــة بيــع الخمــر مــن المســلمين فــي بعــض البــالد. هــذا كل مــا يقبضــه المتغلبــون 
ــد،  ــن جدي ــض شــرائع اإلســالم، وحــل عــراه عــروة عروة،وإحــداث دي ــك األســتار، ونق ــو هت ــذا ه ــوم، وه الي
ــادروا إليهــا، فنحــن  ــان تمشــية أمورهــم لب ــادة الصلب ــو يعلمــون أن فــي عب والتخلــي مــن هللا عــز وجــل، وهللا ل
نراهــم يســتمدون بالنصــارى فيمكنونهــم مــن حــرم المســلمين، وأبنائهــم ورجالهــم يحملونهــم أســارى إلــى بالدهــم، 
وربمــا يحمونهــم عــن حريــم األرض وحســرهم معهــم آمنيــن، وربمــا أعطوهــم المــدن والقــالع طوعــاً فأخلوهــا 

مــن اإلســالم وعمروهــا بالنواقيــس، لعــن هللا جميعهــم، وســلط عليهــم ســيفاً مــن ســيوفه«12

11   راجع مقالنا: التاريخ األسود لدويالت الطوائف قديماً وحديثاً )بتصرف(/موقع المقريزي/جريدة الشعب المصرية.

12   ابن حزم: التلخيص لوجوه التخليص/تحقيق عبد الحق التركماني/دار ابن حزم/بيروت/1423 هـ/ص153، ص154.
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وثيقة تاريخية هامة:

األنموذج الثاني: سقوط آخر معقل للمسلمين في األندلس:

هنــاك وثيقــة تاريخيــة فــي غايــة األهميــة وتعتبــر مــن أقــدم الوثائــق التاريخيــة التــي وصلــت إلينــا  تتكلــم عــن 
آخــر أخبــار المســلمين فــي األندلــس وكيــف ســقط آخــر حصــن لهــم هنــاك حيــث أعــاد نشــر هــذه الوثيقــة وحققهــا 
الدكتــور محمــد رضــوان الدايــة، وهــي عبــارة عــن كتــاب بعنــوان )نبــذة العصــر فــي أخبــار ملــوك بنــي نصــر( 
تأليــف مجاهــد مجهــول مــن المقاومــة اإلســالمية فــي غرناطــة )مــن ســنة 900هـــ إلــى 1000هـــ( طبعــة دار 
الفكــر بدمشــق عــام 1423هـــ .. وقــد كشــف هــذا المؤلــف المجهــول الــذي كان شــاهد عيــان حيــث شــارك فــي 
بعــض المعــارك األخيــرة ضــد الصليبيــن.. والكتــاب أشــبه بالمذكــرات الشــخصية، والمدونــات اليوميــة حيــث 
عاصــر آخــر أيــام دولــة بنــي األحمــر )بنــي نصــر( ملــوك غرناطــة ونهايــة دولتهــم .. والكتــاب باإلضافــة إلــى 
أنــه وثيقــة تاريخيــة هامــة إال أنــه أيضــاً مرثيــة مأســاوية حزينــة باكيــة تفتــت لهــا األكبــاد وتنخلــع مــن هولهــا 

القلــوب التــي فــي الصــدور!!

نستعرض من خالل هذه الوثيقة ما ذكره هذا المجاهد المجهول عبر الواقعات التالية:
يذكــر المؤلــف حادثــة فــي غايــة الحســرة واألســف والهــوان والخــذالن تعتبــر بحــق أنموذجــاً للعمالــة الســافرة مــع 

أعــداء األمــة لنعــرف لمــاذا ســقطت ديــار اإلســالم فــي أيــدي أعــداء األمــة ألنهــا ســورة مكــررة!!
)أ( )األميــر محمــد بــن ســعد يبايــع ملــك قشــتالة، ويســاعده مــع قــواده( لتطويــع مــا بقــي مــن بــالد المســلمين، 
صفــر 895هـــ: »ثــم خــرج األميــر محمــد بــن ســعد مــن مدينــة وادي آش تابعــاً لصاحــب قشــتالة، فلمــا لحقــه 
بايعــه ودخــل فــي ذمتــه، وتحــت طاعتــه؛ علــى أن يعطيــه مدينــة وادي آش، وكل مدينــة وحصــن وقريــة كانــت 
تحــت طاعتــه وحكمــه؛ فأجابــه إلــى مطلبــه، ورجــع معــه إلــى وادي آش؛ وهــو فــرح مســرور. فدخلهــا، العــدو 
وقبــض قصبتهــا، واســتولى عليهــا فــي العشــر األول مــن شــهر صفــر عــام خمســة وتســعين وثمــان مائــة. ودخــل 
فــي ذمتــه جميــع فرســان األميــر محمــد بــن ســعد وجميــع قــواده، وصــاروا لــه عونــاً علــى المســلمين، وطوعــوا 
ــب، ومــن  لــه جميــع البــالد والقــرى والحصــون التــي كانــت تحــت طاعتهــم مــن دينــة المريــة إلــى مدينــة المنكَّ
مدينــة المنكــب إلــى قريــة البــذول. فقبــض صاحــب قشــتالة ذلــك كلــه مــن غيــر قتــال وال حصــار وال تعــب وال 
نصــب؛ فإنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون. وجعــل فــي كل قصبــة قائــداً نصرانيــا، مــع جماعــة مــن النصــارى، يحكــم 
فــي ذلــك الموضــع. وفــي هــذا الشــهر خلصــت جميــع بــالد األندلــس لصاحــب قشــتالة، ودخلــت تحــت طاعتــه 
وتدّجــن جميــع أهــال؛ ولــم يبــق للمســلمين فــي األندلــس غيــر مدينــة غرناطــة ومــا حولهــا مــن القــرى خاصــة.«13 
هكــذا بــاع األميــر الملقــب بالزغــل دينــه بثمــن بخــس لصاحــب قشــتالة فرننانــدو!! فســقط وســقطت غرناطــة مــن 
جــراء خيانتــه وخالفــه مــع ابــن أخيــه!! وقــد ذكــر المؤلــف مــا تــردد فــي حينــه عــن ســبب قــدوم األميــر محمــد 
بــن ســعد )الزغــل( علــى بيعــة فرنانــدو والدخــول فــي طاعتــه!! »وزعــم كثيــر مــن النــاس أن األميــر محمــد بــن 
ســعد وقــواده باعــوا مــن صاحــب قشــتالة هــذه القــرى والبــالد التــي كانــت تحــت طاعتهــم، وقبضــوا منــه ثمنهــا، 
وذلــك علــى وجــه الفرصــة واالنتقــام مــن ولــد أخيــه األميــر محمــد بــن علــي وقــواده ألنهــم كانــوا فــي غرناطــة، 
ولــم يكــن تحــت طاعتــه غيرهــا؛ وكان فــي صلــح العــدو، فــأراد بذلــك قطــع عالئــق غرناطــة لتهلــك كمــا هلــك 

13   نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر/ص87،ص88.
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غيرهــا!!«14  

مرثية حزينة لنهاية المسلمين في األندلس:
يحكــي لنــا صاحــب )نبــذة العصــر فــي أخبــار ملــوك بنــي نصــر( عــن ســقوط غرناطــة وعــن نقــض فرنانــدو 

شــروط الصلــح التــي أبرمهــا مــع المســلمين؛ بــكل حســرة وتأســف عــن أفــول شــمس اإلســالم فــي األندلــس:
»فلمــا رأى ملــك الــروم أن النــاس قــد تركــوا الجــواز وعزمــوا علــى الدجــن واالســتيطان والمقــام فــي األوطــان، 
ــزل ينقضهــا شــرطاً شــرطاً، ويحلهــا فصــالً  ــم ي ــه أول مــرة، ول ــي شــرطوا علي ــي نقــض الشــروط، الت أخــذ ف
فصــالً إلــى أن نقــض جميعهــا. وزالــت حرمــة اإلســالم وأدركهــم الهــوان والذلــة، واســتطال النصــارى عليهــم 
وفرضــت عليهــم الفروضــات، وثقلــت عليهــم المغــارم؛ وقطــع لهــم األذان مــن الصوامــع، وأمرهــم بالخــروج مــن 

مدينــة غرناطــة إلــى األربــاض والقــرى«15 
ويسترســل فــي مرثيتــه الحزينــة: »فخرجــوا أذلــة صاغريــن ثــم بعــد ذلــك دعاهــم إلــى التنصــر وأكرههــم عليــه، 
وذلــك ســنة أربــع وتســع مائــة، فدخلــوا فــي دينــه كرهــاً، وصــارت األندلــس كلهــا نصرانيــة. ولــم يبــق مــن يقــول 
ــه، أو  ــه إال هللا محمــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم جهــراً، إال مــن يقولهــا فــي نفســه وفــي قلب فيهــا: ال إل
خفيــة مــن النــاس، وجعلــت النواقيــس فــي صوامعهــا بعــد األذان، وفــي مســاجدها الصــور، والصلبــان بعــد ذك 
هللا تعالــى وتــالوة القــرآن! فكــم فيهــا مــن عيــن باكيــة، وكــم فيهــا مــن قلــب حزيــن، وكــم فيهــا مــن الضعفــاء 
ــاراً، ودموعهــم تســيل  ــى الهجــرة واللحــوق بإخوانهــم المســلمين! قلوبهــم تشــتعل ن ــدروا عل ــم يق ــن ل والمعدومي
ــون الخنزيــر  ــان، ويأكل ــان، ويســجدون لألوث ــًر مريــراً. وينظــرون أوالدهــم وبناتهــم يعبــدون الصلب ســيالً غزي
والميتــات، ويشــربون الخمــر التــي هــم أم الخبائــث والمنكــرات. فــال يقــدرون علــى منعهــم وال علــى نهيهــم وال 
علــى زجرهــم. ومــن فعــل ذلــك عوقــب أشــد العقــاب! فيــا لهــا مــن فجيعــة مــا أمّرهــا، ومــن مصيبــة مــا أعظمهــا 

وأضرهــا، وطامــة مــا أكبرهــا!«16 

ثم يختم كتابه قائالً:
»وعــّم الكفــر جميــع القــرى والبلــدان وانطفــأ مــن األندلــس نــور اإلســالم واإليمــان! فعلــى هــذا فليبــك الباكــون 
ولينتحــب المنتحبــون. فإنــا هلل وإليــه راجعــون! كان ذلــك فــي الكتــاب مســطوراً، وكان أمــر هللا قــدراً مقــدوراً. ال 
مــرّد ألمــره، وال معقــب لحكمــه، وهــو القاهــر فــوق عبــاده، وهــو الحكيــم الخبيــر. وال حــول وال قــوة إال بــاهلل 

العلــي العظيــم. وصلــى هللا علــى ســيدنا وموالنــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم تســليماً كثيــراً«17 
أقــول: إنــه بحــق كتــاب جديــر بالقــراءة والدراســة أيضــاً.. وقــد اســتبان لنــا أن األســرة الحاكمــة مــن بنــي األحمــر 
قــد تنازعــوا فيمــا بينهــم ومزقــوا البــالد شــر ممــزق وكل أفــراد األســرة كانــوا يتآمــرون مــع صاحــب قشــتالة 
ــة  ــة لهــذه النهاي ــة الحقيق ــل إن البداي ــك ب ــى المل ــي عل ــس بســبب هــذا الصــراع الداخل ــي فضاعــت األندل الصليب
المأســاوية لملــوك بنــي األحمــر فــي األندلــس بــدأت مــن اختــراق النصــارى للبيــت الســلطاني ثــم أســر األميــر 
محمــد بــن علــي الملقــب أبــي عبــد هللا الصغيــر فــي موقعــة اللســانة ســنة 888 هـــ الــذي أبقــى عليــه النصــارى 
وشــحنوه وحرضــوه علــى عمــه )الزغــل( وأمــدوه ومكنــوه مــن االســتيالء علــى غرناطــة وصــار ألعوبــة فــي 

14   نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر/ ص88(.
15   نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر/ص108، ص109.
16   نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر/ص109، ص110.

17   نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر/ص111
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ــة  ــر عمال ــا أكث ــا يتنافســان أيهم ــن كان ــت النتيجــة أن األميري ــى عمــه وكان ــة عل ــس اللعب ــم مارســوا نف ــم ث أيديه
لفرنانــدو! فكانــت النتيجــة المأســاوية ســقوط مدينــة مالقــة عــام 892 هـــ،  ثم مدينة بســطة ســنة 894 هـــ .. وهكذا 
ســقطت القــرى والمــدن اإلســالمية باألندلــس كانهيــار المتواليــات الهندســية! رغــم أنــه لــو اعتصــم أمــراء بنــي 
األحمــر بحبــل هللا ولــم يتفرقــوا لمــا اســتطاع العــدو الصليبــي )فرنانــدو( أن يهزمهــم ولربمــا جاءهــم المــدد مــن 
بــالد المشــرق فيمــا بعــد ألنــه بســقوط مدينــة بســطة 894 هـــ يكــون فرنانــدو قــد قطــع خطــوط اإلمــدادات التــي 
كانــت تأتيهــم مــن بــالد المغــرب والمشــرق!! كل ذلــك مــن جــراء هــذا األميــر الخائــن وذاك األميــر المتآمــر..  

فضاعــت األندلــس وصــارت صفحــة مطويــة منســية فــي زمــان التاريــخ..
ثم انقضت تلك السنون *** وأهلها فكأنها وكأنهم أحالم

خامساً: الدولة العباسية: )من 132 هـ إلى 923هـ(:
 

لقد قسم المؤرخون مدة الخالفة إلى أربعة عصور رئيسية هي: 
العصر العباسي األول: يمتد في الفترة من 132 إلى 232 هـ.

العصر العباسي الثاني: يمتد في الفترة من 232 إلى 590 هـ.  
العصر العباسي الثالث: يمتد في الفترة من 590 إلى 656 للهجرة.

العصر العباسي الرابع واألخير في مصر حتى سنة 923هـ وتحولها بالغلبة إلى العثمانيين. 

سنحاول أن نعلق على حادثتين فقط من تاريخ هذه الدولة لتعضيد وجهة نظرنا:

الحادثة األولى: مقتل الخليفة المتوكل سنة 247هـ:

لقــد كان أول خليفــة فــي تاريــخ اإلســالم يقتلــه ابنــه بمعاونــة حرســه وبطانتــه الخاصــة بــل إن منصــب 
الخالفــة صــار صوريــاً بعــد مقتــل الخليفــة المتــوكل علــى هللا جعفــر بــن الخليفــة المعتصــم بــن الخليفــة 
هــارون الرشــيد وطفــق النــاس يتهكمــون علــى الخليفــة الحبيــس فــي قصــره رغــم أن كل المراســيم تختــم 

باســمه والدعــاء لــه! ومــن ذلــك قــول الشــاعر:

خليفة في قفص **  بين وصيف وبغا

يقول ما قاال له ** كما تقول الببغا

ويعتبــر العصــر العباســي الثانــي عصــر تســلط األمــراء علــى شــخص ومنصــب الخليفــة ممــا أدى إلــى 
ــي البصــرة،  ــج ف ــة الزن ــل حرك ــم اإلســالمي مث ــي العال ــدع وشــيوع الصــراع والفوضــى ف ــور الب ظه
والقرامطــة ثــم ظهــور العبيديــن الــذي حكمــوا نصــف العالــم اإلســالمي قرابــة قرنيــن ونصــف وكانــت 

فلســطين يــوم أن احتلهــا الصليبيــون تحــت أيديهــم!!

أمــا بالنســبة للخليفــة المتــوكل ناصــر الســنة وقامــع أهــل البــدع والضــالل علــى اختــالف مشــاربهم فقــد 
كان شــوكة فــي حلــوق هــذه الفــرق الضالــة لذلــك ال عجــب عندمــا نقــرأ فــي كتبهــم )معتزلة/شــيعة/أهل 
كتاب/زنادقــة اإلســالم الجــدد( هجومــاً وتشــويهاً لســيرة هــذا الخليفــة العباســي.. ونظــراً ألن أبــاه الخليفــة 
المعتصــم بــاهلل العباســي ت 218 هـــ قــد أكثــر مــن الجنــد األعاجــم الــذي دخلــوا فــي اإلســالم وكثيــر 
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ــا اســتوزرهم  ــن لم ــوداً لك ــوا جن ــا كان ــاء طالم ــاً لنصــرة الخلف ــاً قوي ــوا عون ــم حســن إســالمه وكان منه
وأدخلهــم بيــت الخالفــة، واطلعــوا علــى أســرار الخالفــة!! ومــن ثــم صــاروا هــم المتنفذيــن فــي شــؤون 
الدولــة المتراميــة األطــراف، فهــم أنفســهم الذيــن أوغلــوا صــدر ابــن الخليفــة المقلــب بالمنتصــر علــى 
أبيــه وأخيــه المعتــز ألمــور يطــول شــرحها.. وكان لهــذا االبــن الــذي صــار خليفــة فيمــا بعــد هــوى مــع 
الشــيعة وقــد أشــار بطريــق غيــر مباشــر إلــى ذلــك بعــض المؤرخيــن الحفــاظ الكبــار كالذهبــي، وابــن 

كثيــر، وابــن القيــم، والســيوطي.. 

ففي ترجمة الخليفة المتوكل على هللا جعفر يقول السيوطي في تاريخه:

ــى الســنة،  ــل إل ــر المي ــق، فأظه ــد الواث ــن، بع ــن ومائتي ــن وثالثي ــي ذي الحجــة ســنة اثنتي ــه ف ــع ل »بوي
ــن، واســتقدم  ــع وثالثي ــي ســنة أرب ــك ف ــاق، وذل ــى الف ــك إل ــب بذل ــة، وكت ــع المحن ــا، ورف ونصــر أهله
المحدثيــن إلــى ســامرا، وأجــزل عطاياهــم وأكرمهم،وأمرهــم بــأن يحدثــوا بأحاديــث الصفــات والرؤيــة، 
وجلــس أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة فــي جامــع الرصافــة )..( وجلــس أخــوه عثمــان فــي جامــع المنصــور، 
)..(، وتوفــر دعــاء الخلــق للمتــوكل، وبالغــوا فــي الثنــاء عليــه والتعظيــم لــه، حتــى قــال قائلهــم الخلفــاء 
ــي رد  ــز ف ــد العزي ــن عب ــر ب ــردة، وعم ــل ال ــل أه ــي قت ــه ف ــق رضــي هللا عن ــر الصدي ــو بك ــة: أب ثالث

ــم، والمتــوكل فــي إحيــاء الســنة وإماتــة التجهــم«18  المظال

 وقد نقل السيوطي شعر أبي بكر بن الخبازة في مدح الخليفة المتوكل:

وبعُد فإن السنة اليوم أصبحت ** معززًة حتى كأْن لم تذلل

تصول وتسطو إذ أقيم منارها ** وُحطَّ مناُر اإلفك والزور من عل

وولى أخو اإلبداع في الدين هارباً ** إلى النار يهوي مدبراً غير مقبل

شفى هللا منهم بالخليفة جعفر ** خليفته ذي السنة المتوكل

وجامع شمل الدين بعد تشتٍت ** وفاري رؤوس المارقين بمنصل

الخليفة المتوكل يأمر يهدم قبر الحسين رضي هللا عنه:

ولمعرفــة ســر كراهيــة الشــيعة للخليفــة المتــوكل نســوق هــذا الخبــر الــذي ذكــره ابــن كثيــر فــي تاريخــه: 
»ثــم دخلــت ســنة ســت وثالثيــن ومائتيــن: وفيهــا أمــر المتــوكل بهــدم قبــر الحســين بــن علــي بــن أبــي 
طالــب )رضــي هللا عنهمــا( ومــا حولــه مــن المنــازل والــدور، ونــودي فــي النــاس مــن وجــد هنــا  بعــد 
ثالثــة أيــام ذهبــت بــه إلــى المطبــق )أي الســجن(، فلــم يبــق هنــاك بشــر، واتخــذ ذلــك مزرعــة تحــرث 

وتســتغل«19 

ــه الصوفيــة رغــم إشــادته بمعظــم  ــم يعجــب ذلــك القــرار الحافــظ الســيوطي المعــروف بميول بالطبــع ل

18   السيوطي:تاريخ الخلفاء/دار الكتب العلمية /بيروت/ص276، ص277 بتصرف يسير.

19   ابن كثير: البداية والنهاية/دار التقوى/مصر/مج5/ج10 ص353 ، ص354.
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مواقــف المتــوكل!! حيــث قــال فــي تاريخــه متهما المتــوكل بالتعصــب: »وان المتوكل معروفــاً بالتعصب، 
فتألــم المســلمون مــن ذلــك، وكتــب أهــل بغــداد شــتمه علــى الحيطــان والمســاجد وهجــاه الشــعراء«20 

 أقــول: لقــد تعصــب الســيوطي لصالــح القبورييــن حيــث أوهــم القــارئ أن أهــل بغــداد جميعــاً قــد كتبــوا 
علــى الحيطــان عبــارات تشــتم الخليفــة المتــوكل!! والحقيقــة أن شــيعة بغــداد وبعــض شــعرائهم هــم الذيــن 
كانــوا يســبون الخليفــة فــي الســر ألنــه انتصــر ألهــل الحــق وقمــع أهــل البــدع والضــالل! لذلــك نجــد أن 
الســيوطي بعــد مقتــل المتــوكل وعنــد ترجمتــه للخليفــة الجديــد قاتــل أبيــه الملقــب بالمنتصــر يقــول فــي 
حقــه: »محســناً إلــى العلوييــن، وصــوالً لهــم، أزال عــن آل طالــب مــا كانــوا فيــه مــن الخــوف والمحنــة 

بمنعهــم مــن زيــارة قبــر الحســين، ورد علــى آل الحســين فــدك«21 

 أقــول: هكــذا انكشــف المخبــوء واتضــح لنــا أن ابــن الخليفــة كان مخترقــاً مــن قبــل الشــيعة الــذي ســمموا 
أفــكاره وأفســدوا عقيدتــه ممــا دفعــه لالنتقــام مــن أبيــه بزعــم أن أبــاه كان يريــد أن يولــي أخــاه المعتــز 
بــدال ًمنــه ومــن ثــم نجــده هــذا الخليفــة قاتــل أبيــه يهــدم مــا شــيده أبــوه ويعيــد البــدع كمــا كنــت مــن قبــل 
بــل ويأمــر بحمايتهــا!! ومــن رحمــة هللا تعالــى أن الخليفــة المنتصــر قاتــل أبيــه لــم ينعــم بالملــك طويــالً 

فقــد مــات بعــد ســتة أشــهر مــن واليتــه!!

وإليك هذه الحادثة أيضاً:

الخليفة المتوكل يأمر بضرب رجل سب أبا بكر وعمر وعائشة )رضي هللا عنهم(:

قــال ابــن كثيــر فــي أحــداث إحــدى وأربعيــن ومائتيــن: »وفيهــا أمــر الخليفــة المتــوكل علــى هللا بضــرب 
رجــل مــن أعيــان أهــل بغــداد يقــال لــه: عيســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن عاصــم، فضــرب ضربــاً شــديداً 
ــد  ــه ســبعة عشــر رجــالً عن ــه شــهد علي ــك أن ــى مــات، وذل ــف ســوط حت ــه ضــرب أل ــال: إن مبرحــاً يق
قاضــي الشــرقية أبــي حســان الزيــادي أنــه يشــتم أبــا بكــر وعمــر وعائشــة وحفصــة رضــي هللا عنهــم، 
فرفــع أمــره إلــى الخليفــة، فجــاء كتــاب الخليفــة إلــى محمــد بــن عبــد هللا بــن طاهــر بــن الحســن نائــب 
بغــداد يأمــره أن يضربــه بيــن النــاس حــد الســب، ثــم يضــرب بالســياط حتــى يمــوت، ويلقــى فــي دجلــة، 
وال يصلــى عليــه ليرتــدع بذلــك أهــل اإللحــاد والمعانــدة، ففعــل ذلــك قبحــه هللا ولعنــه، ومثــل هــذا يكفــر 
إن كان قــد قــذف عائشــة باإلجمــاع، وفــي مــن قــذف ســواها مــن أمهــات المؤمنيــن قــوالن، والصحيــح 

أنــه يكفــر أيضــاً ألنهــن أزواج رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ورضــي عنهــن«22 

ولــم يكتــف الخليفــة المتــوكل بمعاقبــة أهــل البــدع كالمعتزلــة والشــيعة الذيــن يســبون الصحابــة رضــوان 
هللا عليهــم؛ فقــد وقــف بحــزم أيضــاً لتجــاوزات أهــل الذمــة ومــن يوالونهــم مــن المســلمين وفــي ذلــك يقول 
ابــن القيــم: »وقــد انتهــى إلــى أميــر المؤمنيــن أن أناســاً ال رأي لهــم وال رويــة يســتهينون بأهــل الذمــة 
فــي أفعالهــم، ويتخذونهــم بطانــة مــن دون المســلمين، ويســلطونهم علــى الرعيــة فيســعفونهم، ويبســطون 
أيديهــم إلــى ظلمهــم وغشــمهم، والعــدوان عليهــم، فأعظــم أميــر المؤمنيــن ذلــك وأنكــره وأكبــره وتبــرأ 
إلــى هللا منــه، وأحــب التقــرب إلــى هللا تعالــى بحســمه والنهــي عنــه، ورأى أن يكتــب إلــى عمالــه علــى 

20   السيوطي: تاريخ الخلفاء/ص278.

21   السيوطي: تاريخ الخلفاء/ص285.
22   ابن كثير: البداية والنهاية/مج5/ج10/ص363.
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الكــور واألمصــار ووالة الثغــور واألجنــاد فــي تــرك اســتعمالهم للذمــة فــي شــئ مــن أعمالهــم وأمورهــم، 
واإلشــراك لهــم فــي أماناتهــم ومــا قلدهــم أميــر المؤمنيــن واســتحفظهم إيــاه، وجعــل فــي المؤمنيــن الثقــة 
فــي الديــن واألمانــة علــى إخوانهــم المؤمنيــن، وحســن الرعايــة لمــا اســترعاهم، والكفايــة لمــا اســتكفوا، 
والقيــام بمــا حملــوا، مــا أغنــى عــن االســتعانة بالمشــركين بــاهلل، المكذبيــن برســله، الجاحديــن لياتــه، 

الجاعليــن معــه إلهــاً آخــر، ال إلــه إال هــو وحــده ال شــريك لــه«23. 

هكــذا كان الخليفــة المتــوكل يقظــاً للجبهــة الداخليــة وحــاول خــالل فتــرة حكمــه أن يطهــر تلــك الجبهــة 
فــي الوقــت الــذي كانــت جيوشــه تخــوض حروبــاً مــع الــروم وتدافــع عــن يغــور دولــة اإلســالم.. وكانــت 
الــروم تخشــاه وتهابــه!! لكــن رغــم كل ذلــك فــإن مشــروع الخليفــة المتــوكل فــي توحيــد الجبهــة الداخليــة 
والقضــاء علــى الطابــور الخامــس الــذي كان بمثابــة ســوس ينخــر جســد األمــة ويقــوض دعائمهــا لألســف 
ــم يكتمــل بســبب أن هــذا الســوس كان قــد وصــل لبيــت الخليفــة نفســه وألقــرب المقربيــن منــه؛ ابنــه  ل
ــوا  ــم يلتئــم بعــد حيــث قتل ــاً مــن الشــر علــى األمــة ل وبعــض قــواده الذيــن غافلــوه وقتلــوه، وفتحــوا باب
آخــر الخلفــاء الكبــار فــي الدولــة العباســية وبمقتلــه انتهــى العصــر الذهبــي للدولــة العباســية! وبــدأ عصــر 

الخلفــاء الضعــاف الــذي انتهــى بمأســاة بغــداد ســنة 656 هـــ!! 

الحادثة الثانية: مقتل الخليفة العباسي المستعصم باهلل سنة 656هـ:

هــذا الخليفــة أنمــوذج للخلفــاء ضعــاف الــرأي؛ فقــد تــم اختبــاره مــن قبــل الدويــدار والشــرابي؛ وزيــري 
ــه )الخفاجــي( وكان شــجاعاً وذا رأي  ــى عم ــة المســتنصر )ت 640 هـــ(،  خشــية أن يتول ــه الخليف أبي
ــن  ــا ع ــفن! ويحدثن ــتهيه الس ــا تش ــاح بم ــي الري ــن ال تأت ــم لك ــي معقله ــار ف ــى التت ــد أن يقضــي عل يري
هــذا الخلــل الجســيم والــداء العضــال قطــب الديــن اليونينــي فــي ترجمــة الخليفــة المســتعصم بــاهلل آخــر 
ــم يكــن مثلهمــا  ــه ل ــه وجــده، ولكن ــاً، متمســكاً بالســنة كأبي ــاء العباســيين فــي العــراق: »كان متدين الخلف
ــي الشــجاعة  ــه ف ــد علي ــو الهمــة، وكان للمســتنصر أخ يعــرف بالخفاجــي يزي ــظ والحــزم وعل ــي التيق ف
والشــهامة، وكان يقــول: إن ملكنــي هللا األمــر ألعبــرن بالجيــوش نهــر جيحون،وأنتــزع البــالد مــن التتــار 
وأســتأصلهم، فلمــا توفــي المســتنصر لــم يــر الدويــدار والشــرابي والكبــار تقليــد الخفاجــي األمــر، وخافــوا 
منــه، وآثــروا المســتعصم للينــه وانقيــاده؛ ليكــون لهــم األمــر، فأقامــوه، ثــم ركــن المســتعصم إلــى وزيــره 

مؤيــد الديــن العلقمــي الرافضــي، فأهلــك الحــرث والنســل«24  

ــت  ــر المســتعصم: وكان ــدادي، الرافضــي، وزي ــن العلقمــي البغ ــي »اب ــه الذهب ــول عن ــن العلقمــي: يق اب
دولتــه أربــع عشــرة ســنة، فأفشــى الرفــض، فعارضــه الســنة، وأُكبــت، فتنمــر، ورأى أن هوالكــو علــى 
قصــد العــراق، فكاتبــه وجّســره، وقــوي عزمــه علــى قصــد العــراق، ليتخــذ عنــده يــداً، وليتمكــن مــن 
أغراضــه، وحفــر لألمــة قليبــاً، فأوقــع قريبــاً، وذاق الهــوان، وبقــي يركــب كديشــاً وحــده، بعــد أن كانــت 

ركبتــه تضاهــي موكــب ســلطان، فمــات غبنــاً وغمــاً، وفــي الخــرة أشــد خزيــاً وأشــد تنكيــالً«25 

وقــد قــام هــذا العلقمــي الخائــن بتســريح معظــم جيــش الخالفــة ليســهل مهمــة هوالكــو اجتيــاح بغــداد!! 
23   ابن القيم: أحكام أهل الذمة/دار الكتب العلمية/بيروت/ص174.

24   تاريخ الخلفاء/ص371، ص372
25   الذهبي: سير أعالم النبالء/مكتبة الصفا/القاهرة/مج13 ص403
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ففــي روايــة للذهبــي: »ثــم اســتوزر )يقصــد المســتعصم( المؤيــد بــن العلقمــي الرافضــي، فأهلــك الحــرث 
والنســل، وحســّن لــه جمــع األمــوال، وأن يقتصــر علــى بعــض العســاكر، فقطــع أكثرهــم، وكان يلعــب 

بالحمــام«26 

ابــن العلقمــي يخــدع الخليفــة: »وقيــل بــل أتــى هوالكــو البلــد مــن الجانــب الشــرقي، فأشــار الوزيــر علــى 
الخليفــة بالمــداراة، وقــال )العلقمــي( أخــرج إليــه أنــا. فخــرج واســتوثق لنفســه، ورّد، فقــال: القــان راغــب 
فــي أن يــزوج بنتــه بابنــك أبــي بكــر، ويبقــي لــك منصبــك كمــا أبقــى صاحــب الــروم فــي مملكتــه مــن 
تحــت أوامــر القــان، فاخــرْج إليــه. فخــرج فــي كبــراء دولتــه للنــكاح يعنــي، فضــرب أعنــاق الــكل بهــذه 
الخديعــة، ورفــس المســتعصم حتــى تلــف، وبقــي الســيف فــي بغــداد بضعــة وثالثيــن يومــاً فأقــل مــا قيــل: 
قتــل بهــا ثمــان مائــة ألــف نفــس، وأكثــر مــا قيــل: بلغــوا ألــف ألــف وثمانمائــة ألــف، وجــرت الســيول 

مــن الدمــاء، فإنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون«27 

وخربت بغداد وقتل أهلها حتى قال شاعرهم:

بادْت وأهلوها معاً فبيوتهم ** ببقاء موالنا الوزير خراُب

وقال آخرون:

يا عصبة اإلسالم نوحي واندبي ** حزناً على ما تم للمستعصم

دسُت الوزارة كان قبل زمانه ** البن الفرات فصار البن العلقم

ومن أحسن ما قيل في بغداد قصيدة لتقي الدين أبي اليسر نختار منها:

لسائل الدمع عن بغداد أخباُر ** فما وقوفك واألحباُب قد ساروا

يا زائرين إلى الزوراء ال تفدوا ** فما بذاك الحمى والداُر دّياُر

تاج الخالفة والربع الذي شرفْت ** به المعالم قد عّفاه إقفاُر

أضحى لعصف البلى في ربعه أثٌر ** وللدموع على الثار آثاُر

يا نار قلبَي من نار لحرب وغى ** شبت عليه ووافى الربَع إعصاُر

عال الصليُب على أعلى منابرها ** وقام باألمر َمْن يحويه ُزّناُر

وكم حريم سبته الترُك غاصبًة ** وكم من دون ذاك الستر أستاُر

وكم بدوٍر على البدرية انخسفت ** ولم يعد لبدور منه إبداُر

وكم ذخائر أضحْت وهي شائعة ** من النهاب وقد حازته كفاُر

26   سير أعالم النبالء /مج13 ص302
27   سير أعالم النبالء مج13 ص305، ص306
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وكم حدود أقيمت من سيوفهم ** على الرقاب وُحطْت فيه أوزاُر

اُر ناديُت والسبُي مهتوك تجّر بهم ** إلى الّسفاح من األعداء ُدعَّ

هكــذا ضاعــت حاضــرة اإلســالم بغــداد وكأن الشــاعر يتكلــم عــن اجتيــاح األمريــكان وحلفائهــم بغــداد 
عــام 1423هـــ الموافــق 2003م نفــس الخيانــة وإن اختلفــت الشــخوص وتغيــرت األزمنــة لكنــه نفــس 
المــكان.. عاصمــة الرشــيد!! هكــذا ضاعــت بغــداد ليــس بقــوة جيــوش هوالكــو فقــط بــل بخيانــة بطانــة 

الســوء؛ ذلكــم الــداء العضــال )العــدو القريــب(!!

سادساً: ابن تومرت الدجال الذي دمر دولة المرابطين السنية )453 هـ إلى 541 هـ(:

ــد هللا  ــن عب ــد هللا محمــد ب ــو عب ــه اســمه أب ــي زمان ــه المهــدي المنتظــر ف ــذي ادعــى أن ــن تومــرت ال اب
ــب  ــث ذه ــمه حي ــي اس ــن ف ــض المؤرخي ــكك بع ــد ش ــام 534 هـــ. وق ــى ع ــي المتوف ــي السوس المغرب
برفنســال فــي كتابــه اإلســالم فــي المغــرب واألندلــس أن ابــن تومــرت كان يتســمى باســم بربــري.. وقــد 
نقــل هــذا القــول صاحــب كتــاب المهــدي ابــن تومــرت وهــو عبــارة عــن رســالة دكتــوراه: »وقــد ذهــب 
برفنســال مــن الباحثيــن المحدثيــن إلــى أن ابــن تومــرت كان يســمى باســم بربــري بحــت لــم يســتبدل بــه 

ــاً باســم الرســول صلــى هللا عليــه وســلم«28   اســم محمــد إال فــي وقــت متأخــر تيمن

ــد النجــار إال أننــي أرى أن هــذا التشــكيك  ــد المجي ــم يعجــب الدكتــور عب ــرأي ل أقــول: رغــم أن هــذا ال
فــي محلــه ألن ابــن تومــرت ادعــى أنــه المهــدي المنتظــر وقــد قــرأ بالفعــل األحاديــث الــواردة فــي اســم 
وصفــة المهــدي المنتظــر ومــن ثــم زعــم أن اســمه محمــد ليوافــق روايــة )ال تنقضــي الدنيــا حتــى يملــك 
العــرب رجــل مــن أهــل بيتــي يواطــئ اســمه اســمي(! وزعــم أن أبــاه اســمه عبــد هللا ليوافــق روايــة أبــي 

داود )اســم أبيــه اســم أبــي يمــأل األرض قســطا وعــدالً كمــا ملئــت ظلمــاً وجــوراً(!.. 

كمــا أن هنــاك خبــراً فــي نظــم الجمــان تؤكــد مــا ذهبنــا إليــه حيــث:  »ذكــر ابــن القطــان أنــه كان يلقــب 
فــي صغــره حينمــا كان يقــرأ فــي المكتــب )بأســفو(، ومعنــى اســفو بالبربريــة الضيــاء لمالزمــة ايقــاد 
القنديــل فــي المســجد للقــراءة والصــالة. أمــا مــا اشــتهر بــه مــن لقــب المهــدي فإنــه لــم يطلــق عليــه إال 
حينمــا أظهــر المهديــة وبايعــه النــاس، وأطلــق عليــه حينئــذ لقــب اإلمــام المعصــوم المهــدي المعلــوم«29 

فتوى أحد فقهاء المغرب في ابن تومرت وشيعته:

ويؤكــد مــا ذهبنــا إليــه؛ الونشريســي ت 914 هـــ فــي المعيــار المعــرب فــي الــرد علــى طائفــة )جزنايــة( 
وهــم مــن شــيعة المهــدي ابــن تومــرت ليســتبين لنــا تعاليــم ابــن تومــرت وكذبــه أن أبــاه اســمه عبــد هللا 

كمــا ورد فــي إجابــة أحــد فقهــاء المغــرب قديمــاً ننقــل الســؤال والجــواب علــى النحــو التالــي:

»وســئل فقيــه تــازي ومفتيهــا الفقيــه أبــو عبــد هللا محمــد بــن عبــد المؤمــن رحمــه هللا عــن طائفــة جزنايــة 
مــن أخمــاس تــازي، ونــص الســؤال مــن أولــه إلــى آخــره: الحمــد هلل. ســيدي رضــي هللا عنكــم جوابكــم 
فــي قــوم فارقــوا الجماعــة ويكفــرون المســلمين وال يأكلــون ذبائحهــم وال يصلــون خلفهــم ويقولــون مــن 

28   د.عبد المجيد النجار: المهدي ابن تومرت/دار الغرب اإلسالمي/بيروت/1403هـ/ص23
29   د.عبد المجيد النجار: المهدي ابن تومرت/ص24.
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ــا،  ــر رضــي هللا عنهم ــر وعم ــي بك ــى أب ــه عل ــر ويفضلون ــو كاف ــرت فه ــن توم ــدي اب ــن بالمه ــم يؤم ل
ــر، وينقضــون الوضــوء بلمــس ذوات  ــد فهــو كاف ــاً مــن التوحي ــي عشــر باب ــم اثن ــم يعل ــون مــن ل ويقول
ــا الــرد عليهــم فــي ذلــك ومــا  المحــارم، ويقولــون مــن حلــق مــا تحــت اللحيــة فهــو مجوســي. بينــوا لن

يلزمهــم. والســالم عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه«30 

فمــاذا أجــاب الفقيــه أبــو عبــد هللا بــن عبــد المؤمــن؟ نختــار مــن هــذه اإلجابــة المطولــة الفقــرة التاليــة: 
»وهــؤالء القــوم الذيــن ذكرتــم حرفــوا مــا أخبــر بــه رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم. وقــد قــال عليــه 
الســالم: )مــن كــذب علــي متعمــداً فيتبــوأ مقعــده مــن النــار(. وجعلــوا مــكان المهــدي حفيــد رســول هللا 
ــن  ــع بي ــرت بوي ــن توم ــدي ب ــل المه ــم ناشــدناكم هللا ه ــال له ــرت، فيق ــن توم ــه وســلم اب ــى هللا علي صل
الركــن والمقــام؟ وقــد أخبــر عليــه الســالم بــأن المهــدي المعلــوم يبايــع بيــن الركــن والمقــام. ويقــال لهــم 
ناشــدناكم هللا هــل المهــدي بــن تومــرت بعــث إليــه بعــث الشــام فخســف بهــم؟ فقــد أخبــر عليــه الســالم أن 
المهــدي المعلــوم يكــون لــه ذلــك. ويقــال لهــم ناشــدناكم هللا هــل ابــن تومــرت ســكن أنطاكيــة؟ فقــد أخبــر 
عليــه الســالم أن المهــدي المعلــوم يســكنها. ثــم يقــال لهــم ناشــدناكم هللا هــل ابــن تومــرت اســم أبيــه علــى 
اســم النبــي صلــى هللا عليــه وســلم؟ فالفــرق بينهمــا مــن الوجــوه التــي ذكرناهــا أن المهــدي المعلــوم حفيــد 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم مــن ولــد فاطمــة، وابــن تومــرت ليــس كذلــك؛ والمهــدي المعلــوم يبايــع 
بيــن الركــن والمقــام، وابــن تومــرت ليــس كذلــك؛ بــل لــم يكــن إمامــاً وإنمــا كان اإلمــام عبــد المؤمــن بــن 
علــي؛ وأيضــاً فــإن المهــدي المعلــوم يملــك العــرب، وابــن تومــرت ليــس كذلــك؛ وأيضــاً فــإن المهــدي 
يمــأل األرض قســطاً وعــدالً فتكــون إمامتــه علــى جميــع األقاليــم كمــا أخبــر بــه رســول هللا صلــى هللا عليه 
وســلم، وابــن تومــرت إنمــا كان بــأرض المغــرب؛ والمهــدي المعلــوم يســكن أنطاكيــة، وابــن تومــرت 
لــم يســكنها؛ والمهــدي المعلــوم اســم أبيــه علــى اســم أبــي النبــي صلــى هللا عليــه وســلم، وابــن تومــرت 
ليــس كذلــك؛ والمهــدي المعلــوم خلقــه كخلــق النبــي صلــى هللا عليــه وســلم مــن عترتــه، وابــن تومــرت 
ليــس كذلــك؛ والمهــدي المعلــوم يأتيــه أبــدال الشــام وأهــل العــراق، وابــن تومــرت لــم يكــن لــه شــئ مــن 
ذلــك؛ وخالفــة المهــدي المعلــوم قريبــة مــن نــزول عيســى عليــه الســالم )..( وأمــا تفضيلهــم إيــاه علــى 
الصحابــة فهــو كفــر صــراح ألنــه قــد انعقــد االجمــاع مــن المســلمين علــى أن أفضــل النــاس بعــد النبــي 
صلــى هللا عليــه وســلم أبــو بكــر ثــم عمــر، ثــم تعارضــت الظنــون فــي عثمــان وعلــي رضــي هللا عنهــم 
أجمعيــن. فهــؤالء خرقــوا االجمــاع، ومــن خــرق االجمــاع فهــو كافــر يســتتاب فــإن تــاب وإال قتــل«31 

أقــول: إذن فالمهــدي ابــن تومــرت بربــري ليــس اســمه محمــداً وال اســم أبيــه عبــد هللا!! بــل ينتهــي نســبه 
إلــى قبيلــة )هرغــة( وهــي بطــن مــن بطــون قبيلــة )مصمــودة( المشــهورة ثــم بعــد كل هــذا ينســب نفســه 

إلــى ذريــة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم!

لقــد اســتطاع هــذا الدعــي الدجــال أن يخــدع عامــة النــاس بورعــه الــكاذب ويؤلــب العامــة علــى دولــة 
ــن وبــث تعاليمــه  ــه أتباعــاً ومريدي ــم شــكل ل ــر المنكــر ومــن ث ــه كان يجهــر بتغيي ــن بزعــم أن المرابطي
الســامة فــي أدمغتهــم وكفــر حكومــة المرابطيــن وجمهــور أهــل الســنة بزعــم أنهــم مجســمة يقولــون )هللا 
فــوق الســماء( نظــراً ألن معتقــد المرابطيــن هــو معتقــد أهــل الســنة فــي األســماء والصفــات ويعتقــدون أن 

30   الونشريسي: المعيار المعرب/دار الغرب اإلسالمي/بيروت/ج2 ص453
31   الونشريسي: المعيار المعرب/ج2 ص455، ص456
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هللا واحــد ال شــريك لــه؛ فــي الســماء بائــن مــن خلقــه معهــم بعلمــه وإحاطتــه ونصرتــه وليــس بذاتــه كمــا 
يزعــم أهــل الحلــول والجهميــة ومــن دان بمعتقدهــم! لذلــك شــن ابــن تومــرت حملــة شــعواء قاســية علــى 
المرابطيــن ألنهــم ليســوا علــى معتقــده فــي األســماء والصفــات وفــي قضايــا التوحيــد!! فصــار يتقــرب 
بدمائهــم ويحــرض علــى قتلهــم وخاصــة بعــد أن قابــل تلميــذه ابــن عبــد المؤمــن بــن علــي ت 588 هـــ 
الــذي ناصــر دعوتــه وأقــام دولــة الموحديــن )515 هـــ إلــى 668 هـــ( بعــد ســقوط دولــة المرابطيــن.. 
الشــاهد مــن هــذا الســرد أن غفلــة حــكام المرابطيــن علــى هــذا المشــروع التخريبــي التآمــري والتســامح 
ــن أقصــى حــوض  ــداً م ــرة ج ــت كبي ــم كان ــس ألن دولته ــي األندل ــة ف ــغالهم بحــرب الفرنج ــه وانش مع
النيجــر إلــى المغــرب األقصــى وأطــراف تونــس إلــى األندلــس وقشــتالة إلــى حــدود جبــال البرانــس!! 
فقــد كان هــذا الســوس )الــداء العضــال( العــدو القريــب ابــن تومــرت وعصابتــه ينخــرون فــي جســد دولــة 
المرابطيــن والدولــة غافلــة عنهــم وتتعامــل معهــم برعونــة!! وكانــت المفاجــأة قيــام جيــش جــرار يلتهــم 
واليــات المرابطيــن واليــة واليــة حتــى أزالوهــم عــن مراكــش ودخلــوا األندلــس وتمــزق ملــك آل تاشــفين 
وضــاع حلــم الفقيــه عبــد هللا بــن ياســين المؤســس لهــذه الدولــة الســنية التــي هزمــت الصليبيــن األســبان 

فــي الزالقــة ســنة 479 هـــ..

 وهكــذا انكســرت رايــة التوحيــد الحــق التــي كانــت بأيــدي المرابطيــن!! وقامــت دولــة البــدع والضــالل 
ــاء  ــاق أهــل الســنة واســتباحت دمــاء األبري ــي أعن ــت الســيف ف ــي أعمل ــن( الت ــة الموحدي المســماة )دول
وقتلــت خالئــق وجماعــات مــن العلمــاء والقضــاة والمفتيــن وأهــل الخيــر والصــالح ألنهــم لــم يعتقــدوا 
معتقدهــم األثيــم ولــم يؤمنــوا بمذهــب الموحديــن الباطــل وال بعصمــة المهــدي الدجــال ابــن تومــرت!! 

وهنــاك روايــة تعضــد رأينــا فــي خطــورة العــدو القريــب وأن ضــرر هــذا العــدو القريــب فتــاك إذا قــوي 
واســتحكم واســتفحل أمــره؛ نســوق هــذه الواقعــة: 

المنصور الموحدي يمتنع عن نصرة صالح الدين األيوبي:

أميــر دولــة الموحديــن )أبــو يوســف بــن يعقــوب المنصــور( المتوفــى 595 هـــ وهــو أول مــن تلقــب مــن 
أمــراء الموحديــن بلقــب فاختــار لقــب المنصــور!! وتســمى بأميــر المؤمنيــن! لقــد امتنــع هــذا الخليفــة! عن 
نصــرة الســلطان الناصــر صــالح الديــن األيوبــي وهــو يطلــب منــه المــدد لمواجهــة جيــوش الصليبيــن 
فــي المشــرق!! لمــاذا امتنــع عــن نصــرة صــالح الديــن؟ ألنــه كان ينظــر إلــى المســلمين المشــارقة علــى 
أنهــم وثنيــون مجســمة مرتــدون ال يجــب مناصرتهــم!! رغــم أنــه تعلــل بأشــياء تافهــة كمــا ذكــر بعــض 
المؤرخيــن: »واعتقــد )أي المنصــور( أنــه يســتحق إمامــة المســلمين فــي كل مــكان وخالفتهــم، ولذلــك 
لــم يتنــازل بالــرد علــى صــالح الديــن األيوبــي رحمــه هللا عندمــا أرســل لــه رســالة مــع رســول يطلــب 
منــه أن يمــد المســلمين فــي بــالد الشــام فــي صراعهــم ضــد الصليبيــن، واحتــج بــأن صــالح الديــن لــم 

يخاطبــه بلقــب أميــر المؤمنيــن«32 

أقــول كيــف يخاطبــه بأميــر المؤمنيــن وفــي عنــق الســلطان الناصــر صــالح الديــن األيوبــي بيعــة للخليفــة 
العباســي الســني!! هــذه علــل واهيــة والحقيقــة أن صاحــب دولــة الموحديــن لــم يســتجب لرســالة واســتغاثة 

صــالح الديــن ألنــه يعتبرهــم كمــا قلنــا آنفــاً مجســمة مرتديــن مخالفيــن لــه فــي المعتقــد!!
32   د.محمد ماهر حمادة: دراسة وثقية للتاريخ اإلسالمي ومصادره/مؤسسة الرسالة/الرياض/1408 هـ/ص510
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سابعاً: الدولة العثمانية )699 هـ إلى 1342 هـ(:

هــذه الدولــة أقامهــا وأرســى دعائمهــا  علــى أساســي دينــي علــى مذهــب أهــل الســنة والجماعــة عثمــان 
ــذي قضــى ســنوات  ــب بالســلطان الشــهيد ال ــراد األول الملق ــده م ــه أورخــان غــازي وحفي غــازي وابن
ــن أول  ــن المؤرخي ــض م ــده بع ــك يع ــة لذل ــاحة الدول ــيع مس ــات وتوس ــي الفتوح ــنة( ف ــه )30 س حكم
ســلطان فــي الدولــة العثمانيــة إذ أن والــده أورخــان وجــده عثمــان كان يلقبــان بـــ )بــك(.. ثــم اســتكمل 
المســيرة مــن بعــده بايزيــد األول الملقــب بالصاعقــة وبعــض المؤرخيــن يعتبــر بايزيــد أول مــن حمــل 
ــد الســلطان محمــد  ــي وال ــم جــاء الســلطان مــراد الثان ــي آل عثمــان.. ث ــة رســمية ف لقــب ســلطان بصف
الثانــي الملقــب بالفاتــح )فاتــح القســطنطينية( و)الصــرب( و)أثينــا( )والبوســنة( و)قونيــة(، و)طرابزون(، 
و)أطــراف ســليفيكيا(، وشــرع فــي الهجــوم علــى إيطاليــا وفتــح )أوترانتــو( وحاصــر رودس!! وهكــذا 
جــدد العثمانيــون شــباب اإلســالم بعــد أن أفلــت شــمس الديــن الحنيــف فــي األندلــس!! وصــار الســالطين 
العظــام مــن آل عثمــان يغــزون ويفتحــون بــالداً لــم يدخــل اإلســالم فيهــا مــن قبــل وصــاروا يتحكمــون 
فــي مصيــر العالــم قرابــة ســتة قــرون مــا بيــن عصــر ذهبــي للســالطين الكبــار وعصــر وســيط وعصــور 

اضمحــالل وضعــف أو حســب مــا أطلــق علــى الدولــة متأخــراً )الرجــل المريــض(!! 

الدولة المفترى عليها:

ــة العثمانيــة أكثــر مــن ســتة قــرون واجتاحــت جيوشــها  يقــول المــؤرخ د. الشــناوي:»لقد عاشــت الدول
اإلســالمية العثمانيــة أقاليــم شاســعة فــي جنوبــي شــرق أوروبــا ووســطها، وهــي أقاليــم لــم تخضــع قــط 
مــن قبــل لحاكــم مســلم. وأحــرزت باســم اإلســالم انتصــارات خاطفــة وباهــرة، وتســاقطت فــي أيديهــا 
دول أوروبيــة عديــدة. وامتــألت قلــوب الحكومــات والشــعوب األوروبيــة فزعــاً وهلعــاً مــن هــذه الدولــة 
ــالت  ــا لتكت ــي أوروب ــي مســيرتها ف ــة ف ــر دارهــا. وتعرضــت الدول ــي عق ــا ف ــة عليه اإلســالمية الطارئ
ــي بعــض  ــدة. وف ــة عدي ــا دول أوروبي ــا وأســهمت فيه ــي روم ــة ف ــا البابوي ــادت إليه ــة تن ــة دولي صليبي
ــة  ــة للدول ــدول األوروبي ــرك ال ــم تت ــارات. ول ــم واالنتص ــا الهزائ ــع أعدائه ــة م ــت الدول ــان تبادل األحي
فرصــة اللتقــاط أنفاســها. وعلــى الرغــم مــن ذلــك كانــت الدولــة تنهــض مــن كبوتهــا وتعيــد بنــاء قواتهــا 

ــرة«33  ــة وتســتأنف مســيرتها المظف ــة والبحري البري

هكــذا كانــت الدولــة العثمانيــة التــي رفعــت رايــة اإلســالم خفاقــة علــى مــدار ســتة قــرون! لكنهــا شــاخت 
وتمزقــت وصــارت أثــراً بعــد عيــن! فكيــف حــدث ذلــك؟ 

ــل  ــن قب ــا م ــل ضعفه ــا وعوام ــر قوته ــة وس ــذه الدول ــام ه ــباب قي ــول أس ــاث ح ــات وأبح ــاك دراس هن
ــم! ــا أقله ــف م ــن ولألس ــن المنصفي ــن المؤرخي ــر م ــق آخ ــم.. وفري ــا أكثره ــن وم ــن حانقي ــن متحاملي مؤرخي

ــداء  ــداء وال ــب وأس ال ــدو القري ــة بموضــوع الع ــة العثماني ــة الدول ــا عالق ــد يتســاءل متســائل: م لكــن ق
ــال؟ ــوان المق العضــال حســب عن

أقــول: إن الدولــة العثمانيــة أنمــوذج للدولــة القويــة الفتيــة التــي كانــت تضــم بيــن جنباتهــا وتحــت حمايتهــا 
العديــد مــن األعــراق واألجنــاس واألمــم الذيــن كانــوا يتكلمــون بلغــات شــتى،  ورغــم ذلــك فقــد عــاش 

33   د.عبد العزيز الشناوي/الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها/مكتبة األنجلو المصرية/القاهرة/1980/ص6.
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الجميــع فــي أمــن وســالم كرعايــا للدولــة اإلســالمية العثمانيــة!! لكــن المشــكلة أن هنــاك عوامــل كثيــرة 
ــدو  ــل الع ــا وخاصــة عام ــي افتتحته ــن األراضــي الت ــلطانها ع ــار س ــة وانحس ــف الدول ــى ضع أدت إل
القريــب ذلكــم الــداء العضــال الــذي أرهــق الدولــة ســواء كان العــدو القريــب مــن داخــل البــاب العالــي 
الســلطاني مقــر الخالفــة أو كان هــذا العــدو القريــب مــن الطامعيــن المنتســبين للدين اإلســالمي كتيمورلنك 
والصفوييــن أو الخائفيــن علــى ســلطانهم كالمماليــك فــي مصــر مثــل قنصــوة الغــوري وطومــان بــاي 
أو كان هــذا العــدو القريــب مــن الطوائــف غيــر اإلســالمية صاحبــة االمتيــازات التــي كانــت شــوكة فــي 
خاصــرة الدولــة العثمانيــة الذيــن أثــاروا النزعــات القوميــة متأثريــن بالنزعــات القوميــة التــي ظهــرت 
ــا وقــد تحقــق لهــا مــا أرادت بســبب ضعــف وتخــاذل الســالطين  فــي تلــك الحقبــة وانتشــرت فــي أورب

المتأخريــن مــن آل عثمــان!!

وسنحاول اآلن أن نسلط الضوء على مثالين لتستبين لنا الفكرة جلية:

المثــال األول: الســلطان بايزيــد األول  ت 804 هـــ هــازم األوروبييــن فــي معركــة نيكوبولــس مجتمعيــن 
وكيــف كان مصيــره؟!

هــذا الســلطان الغــازي الــذي أرعــب األوروبييــن عندمــا حاصــر القســطنطينية وكاد أن يفتحهــا ويكتســح 
أوربــا بأســرها.. لــوال مــا قــدره هللا تعالــى مــن ظهــور تيمورلنــك التتــري الشــيعي الــذي فعــل مــا لــم 

تســتطع ملــوك أوروبــا وجيوشــها الجــرارة فعلــه مــع الســلطان بايزيــد!! 

وحسبنا هذه الواقعة:

الحملة الصليبية بقيادة سيجموند بقيادة ملك المجر سنة 798هـ:

ذكــر صاحــب كتــاب العثمانيــون فــي التاريــخ: »وقصــة هــذه الحملــة الصليبيــة أن سيجســموند اســتنجد 
بالبابــا وبأوروبــا لتكويــن حملــة أوروبيــة إلنقــاذ المجــر وبيزنطــة مــن الخطــر العثمانــي، فحملــت الحملــة 
ــة وفرنســية  ــوش مجري ــن جي ــة م ــذه الحمل ــت ه ــدس. تكون ــالل الق ــم احت ــراك أوالً ث شــعار ســحق األت
ــت  ــد أن بلغ ــوات المشــتركة بع ــذه الق ــازت ه ــبانية، واجت ــة وإس ــة وإيطالي ــة وإنجليزي ــة وبولندي وألماني
ــى  ــا دارت رح ــي وعنده ــة نيكوبول ــت مدين ــوب( وبلغ ــر الدان ــة )نه ــر الطون ــارب نه ــف مح 130 أل
ــك المجــر وبيــن  ــادة سيجســموند مل ــة بيــن الصليبييــن بقي معركــة ســميت باســمها أي باســم هــذه المدين
العثمانييــن بقيــادة األميــر بايزيــد الصاعقــة عــام 1396م )798 هـــ(. انتهــت معركــة نيكوبولــي بانتصار 
ــا وولــي  العثمانييــن، وأســروا كثيــراً مــن أشــراف فرنســا منهــم الكونــت دي نيفــر قائــد قــوات بورغني
ــد  ــرار بايزي ــن. وبعــد ق ــى حــرب العثمانيي ــأال يعــود إل ــى القســم ب ــزم هــذا الكونــت عل ــد أل عهدهــا. وق
إطــالق ســراح األمــراء األســرى بعــد دفــع الفديــة،أراد بايزيــد أن يحلــل الكونــت دي نيفــر مــن قســمه. 
ــق  ــذي لح ــار ال ــح الع ــي تمس ــي لك ــرى لمحاربت ــرة أخ ــود م ــك أن تع ــت! ل ــا الكون ــد: )أيه ــال بايزي ق
بــك. واعلــم أنــي ال أخــاف مــن عودتــك وإال مــا كنــت أطلقــت ســراحك، تعــال وقتمــا تشــاء فســتجدني 
ــب  ــي. وعق ــم أمام ــن أجده ــن الذي ــى المحاربي ــي أنتصــر عل ــدت لك ــي ول ــك ألن ــك. ذل ــودي أمام وجن
ــة  ــى االنتصــار الخليف ــذا إل ــاء ه ــد األول، أنب ــر بايزي ــي، أرســل األمي ــي نيكوبول ــن ف انتصــار العثمانيي
المتــوكل العباســي بالقاهــرة، فــكان جــواب الخليفــة عليــه أنــه أرســل إليــه تشــريفاً وخلعــة وســيفاً وكان 
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ــم الــروم«34  ــاه االعتــراف ببيايزيــد ســلطاناً علــى إقلي هــذا معن

تيمورلنك  ت 807 هـ يوقف انتصارات السلطان بايزيد:

جــاء فــي كتــاب التحفــة الحليميــة فــي تاريــخ الدولــة العليــة إلبراهيــم بــك حليــم وهــو مــؤرخ عاصــر فتــرة 
حكــم الســلطان عبــد الحميــد الثانــي وكان معاصــراً لفتــرة حكــم خديــو مصــر عبــاس الثانــي : »وفــي ســنة 
804 هـــ زاد تيمورلنــك فــي التســلط علــى األمــالك العثمانيــة يومــاً فــوق يــوم، فدعــاه الســلطان بايزيــد 
للحــرب فحضــر ومعــه عشــرين أميــراً مســتقلين تحــت حمايتــه، بينهــم أمــراء شــروان وأميــر كيــالن 
وديــار بكــر، وكردســتان وبخشــان وخــان وتركســتان إلــى أنقــرة، وأراد أخــذ قلعتهــا مــن يــد يعقــوب بــك 
محافظهــا، وإذا بالســلطان بايزيــد وصــل بجيشــه إلــى )توقــاد( أمــام جيــش تيمورلنــك. ففــي يــوم الجمعــة 
ــن  ــن ضم ــر الموجودي ــاكر التت ــا رأى العس ــال )..( فلم ــدأ القت ــور ابت ــام المذك ــن الع ــة م 19 ذي الحج
جيــش بايزيــد أن جيــش تيمــور لنــك تتــر مثلهــم، تركــوا بايزيــد وانضمــوا إلــى جيــش تيمورلنــك وكانــوا 
خمســين ألفــاً، فانهــزم جيــش بايزيــد. واشــتغل األمــراء بتخليــص أوالده. وأمــا هــو فلــم ينهــزم ولــم ييــأس 
مــن النصــرة بــل صعــد مــع خــواص رجالــه علــى ربــوة. أمــا تيمورلنــك فإنــه أرســل محمــود خــان مــن 
نســل جنكيــز خــان بفرقــة للقبــض علــى بايزيــد، فلمــا وصــل إليــه انكــب فــرس بايزيــد بــه فأخــذ إلــى 

تيمورلنــك أســيراً«35 

الغرب مدين لتيمورلنك:

يعقــب ول ديورانــت علــى معركــة نيكوبولــس: »والتحــم أقــدر قائديــن فــي زمانهمــا فــي أنقــرة 1401م/ 
وأرغمــت اســتراتيجية تيمــور أعــداءه األتــراك علــى القتــال بعــد أن أرهقهــم وأنهــك قواهــم طــول الســير، 
وهــزم األتــراك هزيمــة منكــرة وأخــذ بايزيــد أســيراً، وابتهجــت القســطنطينية، وظــل العالــم المســيحي 

بمنجــاة مــن األتــراك لمــدة نصــف قــرن بفضــل التتــار«36 

الغرب يبارك انتصارات تيمورلنك:

ــا،  ــل الهداي ــه فرنســا أســقفاً يحم ــدت إلي ــا أوف ــة، كم ــرا بالتهنئ ــك انجلت ــع مل ــري الراب ــه هن »وبعــث إلي
ــز كالفيجــو«37  ــة شــهيرة برياســة روى جونزالي ــتالة بعث ــك قش ــث مل ــري الثال ــه هن ــد إلي وأوف

مناظرة تيمور لنك ت 807 هـ  لعلماء حلب:

ــلمين دون  ــزو المس ــاً بغ ــذي كان مولع ــة ال ــم الطاغي ــب ذلك ــة حل ــال مدين ــاء وأطف ــل نس ــك قات تيمورلن
ــا ســنة 803هـــ. ــا دخله ــاذا ســأل العلمــاء والقضــاة عندم ــار!! فلننظــر عــن م الكف

ــوا  ــه فامتثل ــب القضــاة والعلمــاء للســالم علي ــع: »وطل ــدر الطال ــي الب ذكــر الشــوكاني ت 1250 هـــ ف
أمــره وجــاؤوا إليــه ليلــة الخميــس، فلــم يكرمهــم وجعــل يتعنتهــم بالســؤال. وكان آخــر مــا ســألهم عنــه 
أن قــال: مــا تقولــون فــي معاويــة ويزيــد هــل يجــوز لعنهمــا أم ال؟ فأجابــه القاضــي علــم الديــن القفصــي 

34   د.محمد حرب: العثمانيون في التاريخ والحضارة/المركز المصري للدراسات التركية بالقاهرة/ص17، ص18.
35   إبراهيم بك حليم: التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية/مؤسسة المختار/ القاهرة ص73، ص74.

36   ول ديورانت: قصة الحضارة/د.عبد الحميد يونس ومحمد علي أبو ذرة/مكتبة األسرة بالقاهرة/مج13 ج25 ، ج26 ص47.
37   ول ديورانت: قصة الحضارة ج26 ص47
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المالكــي: بــأن عليــاً اجتهــد فأصــاب فلــه أجــران، ومعاويــة اجتهــد فأخطــأ فلــه أجــر فتغيــظ لذلــك. ثــم 
أجــاب الشــرف أبــو البــركات األنصــاري الشــافعي بــأن معاويــة ال يجــوز لعنــه ألنــه صحابــي، فقــال 
تيمــور: مــا حــد الصحابــي؟ فأجــاب القاضــي شــرف الديــن أنــه كل مــن رأى النبــي صلــى هللا عليه وســلم، 
فقــال تيمــور: فاليهــود والنصــارى رأوا النبــي صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم، فأجــاب بــأن ذلــك بشــرط أن 
يكــون الرائــي مســلماً. وأجــاب القاضــي شــرف الديــن المذكــور أنــه رأى فــي حاشــية علــى بعــض الكتــب 
أنــه يجــوز لعــن يزيــد، فتغيــظ لذلــك. وال عتــب عليــه إذا تغيــظ فالتعويــل فــي مثــل هــذا الموقــف العظيــم 
فــي مناظــرة هــذا الطاغيــة الكبيــر فــي ذلــك األمــر الــذي مازالــت المراجعــة بــه بيــن أهــل العلــم فــي 
قديــم الزمــان وحديثــه علــى حاشــية وجدهــا علــى بعــض الكتــب؛ ممــا يوجــب الغيــظ ســواء كان محقــاً 
أم مبطــالً. وقــد ســألهم فــي هــذا الموقــف أو فــي موقــف آخــر بمســألة عجيبــة، فقــال مــا مضمونــه: إنــه 
قــد قتــل منــا ومنكــم مــن قتــل، فمــن فــي الجنــة ومــن فــي النــار قتالنــا أو قتالكــم؟ فقــال بعــض العلمــاء 
الحاضريــن وهــو ابــن الشــحنة )..( هــذا ســؤال قــد ســئل عنــه رســول هللا صلــى هللا وآلــه وســلم، فاســتنكر 
تيمورلنــك ذلــك وقــال: كيــف قلــت؟ قــال ثبــت فــي الحديــث الصحيــح أن قائــالً قــال لرســول هللا صلــى 
هللا عليــه وآلــه وســلم: يــا رســول هللا؛ الرجــل يقاتــل حميــة، ويقاتــل شــجاعة، ويقاتــل ليــرى موضعــه، 
فقــال: مــن قاتــل لتكــون كلمــة هللا هــي العليــا فهــو فــي الجنــة أو كمــا قــال. فلمــا ســمع تيمــور هــذا الجــواب 
أعجبــه وأطربــه. وهلل دره هــذا المجيــب! فلقــد وفقــه هللا فــي هــذا الجــواب. وهكــذا فلتكــن جوابــات العلمــاء 

ال كمــا قالــه القاضــي شــرف الديــن إنــه رأى فــي حاشــية«38 

المثال الثاني: الغرب النصراني يشيد بالصفويين:

ــاً  ــط ممزق ــى واألوس ــرقين األدن ــي الش ــالمي ف ــم اإلس ــل العال ــارة: »وظ ــة الحض ــب قص ــول صاح يق
ــليمان  ــع س ــث انقط ــة حي ــذه الفرق ــن ه ــيحي م ــم المس ــاد العال ــى 1638م، وأف ــن 1508م إل ــذاً م متناب
القانونــي عــن شــن هجماتــه علــى الغــرب، ووجــه حمالتــه نحــو فــارس. وفــي ذلــك كتــب ســفير فردينانــد 
فــي القســطنطينية يقــول: )إن فــارس هــي التــي تقــف حائــالً بيننــا وبيــن الدمــار(. وفــي أثنــاء هدنــة مــع 
ــه  ــذي أطلق ــم ال ــو االس ــة( )وه ــراء الوضيع ــرؤوس الحم ــاً آخــر ضــد )ال ــليمان جيش ــاد س ــد، ق فردينان
األتــراك علــى الفــرس(، وانتــزع إحــدى وثالثيــن مدينــة، ثــم اســتأنف هجماتــه علــى العالــم المســيحي، 
وفيمــا بيــن عامــي 1515م، 1545م، عــاود شــارل المفاوضــة مــع فــارس للوقــوف فــي وجــه ســليمان 
ــي 1554م  ــاد ف ــليمان ع ــن س ــارس الهجــوم وانتزعــت أرضــروم ولك ــت ف ــن تول ــرب حي ــج الغ وابته
ــداد  ــت بمقتضــاه وبغ ــح بقي ــد صل ــى عق ــارس، وأرغــم طهماســب عل ــن ف ــرة م واكتســح مســاحات كبي

ــراك«39   ــرة تحــت حكــم األت ــى مــن أرض الجزي والقســم األدن

38   الشوكاني: البدرالطالع/تحقيق د.حسين بن عبد هللا العمري/دار الفكر بدمشق/ص190
39   ول ديورانت: قصة الحضارة/ج26 ص94، ص95.
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ليف: الشيخ د. هاني السباعي
أ
تا

ثامناً: معركة التل الكبير سنة1299 هـ/ 1882م بين الجيش المصري واإلنجليزي:

هــذه المعركــة أنمــوذج للفوضــى والفشــل والخيانــة بحيــث إذا أردنــا أن نــدرس للشــبيبة اليــوم أنموذجــاً 
للمعــارك الفاشــلة وخيبــة األمــل التــي حلــت بالشــعب المصــري فــي تلــك الحقبــة مــن جــراء انتصــار 
اإلنجليــز بالخيانــة واحتاللهــم مصــر بــكل ســهولة؛ فلــن نجــد أســوأ مــن معركــة التــل الكبيــر؛ كانــت هــذه 
المعركــة بيــن الجيــش المصــري بقيــادة أحمــد عرابــي الزعيــم المصــري الشــهير؛ والقــوات البريطانيــة.. 

فمــن هــو قائــد هــذا الجيــش؟

ترجمة مبسطة لقائد الجيش المصري أحمد عرابي:

ــة( مــن محافظــة الشــرقية بالقــرب مــن  ــة )رزن ــي فــي 21 مــارس 1841م فــي قري ــد أحمــد عراب ول
الزقازيــق، وكان أبــوه شــيخ البلــد، وقــد تعلــم فــي قريتــه خمــس  ســنوات، ثــم دخــل األزهــر فمكــث بــه 
أربــع ســنوات، ثــم انتظــم فــي الجيــش المصــري فــي ســنة 1854م. وترقــى فــي الجيــش إلــى أن صــار 

وزيــراً وقائــداً للثــورة المنســوبة إليــه وبعــد الهزيمــة حكــم عليــه ونفــي ومــات 1911م«40 

ويروي أحمد عرابي عن نفسه قائالً: 

ــه  ــا مــن أبنائ ــذي أن ــي ال ــي أن أحقــق اإلصــالح لوطن ــدر طاقت ــد اجتهــدت ق ــي فــالح مصــري، وق “إنن
ومحبيــه. لقــد كنــت أجتهــد فــي حفــظ اســتقالل بــالدي مــع نيــل الحريــة والعــدل والمســاواة للمســاكين 
الذيــن أنــا خــادم لهــم. فلســوء البخــت لــم يتيســر لــي الغــرض المقصــود. وإننــي مكتف بشــرفي الشــخصي 
الــذي ســوف يالزمنــي مــا حييــت ويبقــى بعــدي إذا مــت. وســوف يرضينــي دائمــاً أن أنــادى بـــ )أحمــد 
عرابــي المصــري( فقــط، وبغيــر ألقــاب. لقــد ولــدت فــي بــالد الفراعنــة وســتظل أهراماتهــم قبــري. إن 
األمــة المصريــة بأســرها كانــت معــي، وصحبــة لــي، كمــا أنــي محــب لهــا أبــداً، فآمــل أنهــا ال تنســاني«41 

ــة  ــق إســالمي وال عالق ــز مــن منطل ــي ضــد اإلنجلي ــي قادهــا عراب ــاط الت ــة الضب ــم حرك ــم تق ــول: ل أق
للديــن بهــا فهــي حركــة تحتــاج إلــى تقويمهــا تاريخيــاً بعيــداً عــن أي مؤثــرات ومــن ثــم الحكــم عليهــا مــن 

المنظــور اإلســالمي فــي دراســة مســتقلة.

ــاب البطــوالت  ــد كتــب عنهــا صاحــب كت ــادة عرابــي فق أمــا عــن ســبب هزيمــة الجيــش المصــري بقي
العربيــة واألجنبيــة: »ثــم كانــت معركــة التــل الكبيــر فــي الثالــث عشــر مــن ســبتمبر 1882م، وليــس 
فــي تاريخنــا الحربــي والسياســي كلــه يــوم تنكبنــا فيــه الحــظ وباعدنــا الرشــاد كمــا حــدث فــي ذلــك اليــوم 
ــف مشــينا  ــا، وكي ــي هــذه األخطــاء كله ــا ف ــف وقعن ــل فيعجــب كي ــرأ التفاصي األســود وإن اإلنســان ليق
بأقدامنــا إلــى الهاويــة بعيــون أضلهــا الشــيطان، وكان فــي ميســورنا أن نتالفــى األخطــاء كلهــا واحــداً 

بعــد واحــد وأن ننجــو مــن الهاويــة بشــيء مــن الحكمــة وبعــد النظــر!«42 

40   راجع: كتابنا: دور رفاعة  الطهطاوي في تخريب الهوية اإلسالمية/مركز المقريزي/لندن ص162،ص163
41   راجع: كتابنا: دور رفاعة  الطهطاوي في تخريب الهوية اإلسالمية/ ص162،ص163

42   د.حسين مؤنس: صور من البطوالت العربية واألجنبية/دار الرشاد/القاهرة/1413هـ/ص341
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ليف: الشيخ د. هاني السباعي
أ
تا

ونلخص أسباب هزيمة الجيش المصري أمام اإلنجليز في النقاط التالية:

)أ( تفــرق الجيــش المصــري فقــد كان أحمــد عرابــي ومعــه وحــدات مــن الجيــش فــي التــل الكبيــر، بينمــا 
ــم يحضــر معركــة التــل  ــاط، ول ــة دمي ــد العــال حلمــي ووحــدات أخــرى مــن الجيــش فــي مدين ــام عب أق
الكبيــر إال فرقتــان بقيــادة األميــرال محمــد عبيــد. بينمــا ظــل الضابــط طلبــة عصمــت حامــي اإلســكندرية 
وكان مشــهوراً بالبســالة والجلــد فــي المعــارك؛ فــي البحريــة بعيــداً عــن موقعــة تــل الكبيــر الحاســمة التــي 

كانــت فــي حاجــة إلــى مجهــوده.

)ب( بســاطة أحمــد عرابــي وســذاجته لدرجــة وثوقــه بالفرنســي ديلســبس الــذي خدعــه ووعــده بشــرفه!! 
ــاة الســويس مفتوحــة  ــة أن تــرك ديلســبس قن ــاة الســويس فــي وجــه اإلنجليــز، وكانــت الكارث ــال قن بإقف
ِخــُذوا  َهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ال َتتَّ خلــف ظهــر الجيــش المصــري. وصــدق هللا تعالــى فــي محكــم التنزيــل: )َيــا أَيُّ
ــْم َقــْد َبــَدِت اْلَبْغَضــاُء ِمــْن أَْفَواِهِهــْم َوَمــا ُتْخِفــي ُصُدوُرُهْم  وا َمــا َعِنتُّ ِبَطاَنــًة ِمــْن ُدوِنُكــْم ال َيأْلُوَنُكــْم َخَبــاالً َودُّ

ــا َلُكــُم اْليــاِت إِْن ُكْنُتــْم َتْعِقلـُـوَن( )آل عمــران:118(. نَّ أَْكَبــُر َقــْد َبيَّ

)ج( وجــود عــدد كبيــر مــن الخونــة فــي جيــش عرابــي وقــد ذكــر د. حســين مؤنــس: »ولكــن الخونــة 
أحاطــوا بعرابــي وغــدروا بــه: مــا أصــدر أمــراً إال نقلــوه إلــى األعــداء، ومــا قــدر تقديــراً إال انتقــل خبــره 
إلــى الخصــوم، وأقبــل إليــه ســلطان باشــا رئيــس مجلــس النــواب وصديقــه القديــم يخدعــه ويؤكــد لــه إن 
اإلنجليــز لــن يتقدمــوا، وغــاب عــن عرابــي أن ســلطان باشــا انقلــب علــى وطنــه بليــل وأنــه يتقاضــى 
ثمــن الخيانــة عشــرة آالف مــن الجنيهــات، لــم يفطــن عرابــي إلــى ذلــك وظــل يلقــى إليــه بإذنــه ويفتــح 

لــه قلبــه.«43 

ــل  ــعود( يضل ــمى )مس ــدو المس ــل الب ــيخ قبائ ــد كان ش ــي: فق ــش عراب ــم بجي ــدو وغدره ــة الب )د( خيان
الجنــود المصرييــن لدرجــة أنهــم ضللــوا محمــود ســامي البــارودي الــذي انضــم برجالــه لنجــدة عرابــي 
فلــم يدركــوا المعركــة !! وفــي نفــس الوقــت كان هــؤالء البــدو يرشــدون الجنــود اإلنجليــز إلــى مواقــع 

ــش المصــري!!  الجي

ــى  ــا إل ــاء وينقله ــر ويرصــد األنب ــب التقاري ــي يوســف( يكت ــن اســمه )عل ــاك مجــرم خائ )هـــ( كان هن
اإلنجليــز لدرجــة أنــه اســتطاع أن يطلــع علــى خطــة الجيــش المصــري مكتوبــة ويرســلها إلــى اإلنجليــز 

ومــن ثــم كانــت الهزيمــة النكــراء.

هكــذا كان للعــدو القريــب الــدور األكبــر إن لــم يكــن الوحيــد فــي هزيمــة الجيــش المصــري عــام 1299 
هـــ/ 1882م . وهكــذا انتصــر الجيــش البريطانــي بخيانــة أقــرب المقربيــن لقائــد الجيــش المصــري أحمــد 

عرابي!!

تاسعاً: زوال دولة طالبان على يد قوات االحتالل األنجلوأمريكي عام 1421هـ/ 2001م:

لقــد شــاهدنا بــأم أعيننــا كيــف ســقطت دولــة األمــن واألمــان؛ إمــارة أفغانســتان اإلســالمية علــى أيــدي 
قــوات تحالــف الشــر األنجلوأمريكــي )تحالــف أكثــر مــن ثمانيــن دولــة( غــزت بقضهــا وقضيضهــا إمــارة 

43   د.حسين مؤنس: صور من البطوالت العربية واألجنبية / ص342، ص343.
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أفغانســتان اإلســالمية التــي تعتبــر مــن أفقــر دول العالــم!! ورغــم كل هــذه القــوى الجبــارة فلــم يســتطيعوا 
أن يجتاحــوا أفغانســتان إال عبــر العــدو القريــب!!

والعــدو القريــب الــذي تســبب فــي هزيمــة طالبــان مــع عــدم إهمالنــا لقــوة العــدو البعيــد.. كان علــى 
النحــو التالــي:

)أ( تحالف الشمال )رباني/سياف/دوستم/شيعة هزارة/أنصار الملكية/المتغربين(.

)ب( باكســتان )ضــرب اإلمــارة اإلســالمية فــي ظهرها/تقديــم معلومــات اســتخباراتية لألمريكان/تســهيل 
ــر األفغــان وتســليمهم  ــن غي ــات المجاهدي ــى مئ األجــواء واألراضــي الباكســتانية لألمريكان/القبــض عل
إلــى األمريكان/القبــض علــى مئــات األفغــان الطالبــان وتســليمهم إلــى المخابــرات األمريكيــة باإلضافــة 
إلــى طردهــم وعوائلهم/الــزج بــآالف الباكســتانيين المتعاطفيــن مــع الطالبــان فــي ســجون نظــام برويــز 

الخائن/حراســة الحــدود لصالــح األمريــكان(.

ــر!! لضــرب شــعب أفغانســتان المســلم  ــرات الشــيطان األكب ــة لطائ ــح األجــواء اإليراني ــران )فت )ج( إي
ــه مــع القــوات  الفقيــر )ألن غالبيتهــم ســنة(/ تدريــب الحــرس الثــوري لحــزب الوحــدة الشــيعي ودخول

ــات الشــمال(. ــرات وبعــض والي ــة هي ــن فــي والي ــع المجاهدي ــة وإرشــاده لمواق ــة الغازي األمريكي

)د( تحالــف الــدول المجــاورة؛ )روســيا، الصيــن، أوزبكســتان، تركمنســتان، طاجكســتان( باإلضافــة إلــى 
إيــران وباكســتان ألفغانســتان مــع الغــزو األمريكــي.  

 )هـــ( خيانــة المدعــو )خســكار( الــذي انضــم إلــى طالبــان ولــم يكــن منهــم فــي وقــت متأخــر قبــل احتــالل 
أفغانســتان ولألســف الشــديد فقــد تــم تعيينــه مديــراً ألمــن كابــل! وهــو الــذي تآمــر وخــدع قيادتــه وســلم 

العاصمــة لتحالــف الشــمال بحفنــة دوالرات وقــد تــم تصفيتــه مؤخــراً علــى أيــدي مجاهــدي طالبــان!

عاشراً: احتالل عاصمة الرشيد عام 1423هـ/ 2003م:

لقــد احتلــت العــراق أيضــاً واألمــة فاغــرة أفواههــا مشــدوهة عاكفــة أمــام وســائل اإلعــالم وهــي تتجــرع 
كأس الهزيمــة وليــس لهــا مــن األمــر شــئ! 

أما عن العدو القريب الذي شارك في احتالل العراق فهم على سبيل المثال:

)أ( بطانــة النظــام العراقــي الخائنــة التــي كانــت تتعامــل مــع األمريــكان مــن وراء رئيــس الدولــة وأجهــزة 
اســتخباراته ســواء كانــت هــذه البطانــة مــن أقــارب وحــواري النظــام كالشــخص الــذي باع رئيــس العراق 
الســابق صــدام حســين لألمريــكان!! وكذلــك الشــخص الــذي أرشــد عــن ابنــي صــدام حســين وحفيــده إلــى 
مــكان مخبئهــم!! أو كانــت هــذه البطانــة مــن أجهــزة النظــام الحساســة مثــل مديــر المخابــرات العراقيــة 
الســابق )وفيــق الســامرائي( الــذي تآمــر وقــدم معلومــات هامــة لألمريــكان و كافأتــه قــوات االحتــالل 
فصــار مستشــاراً لرئيــس العــراق المعيــن مــن قبــل االحتــالل جــالل الطالبانــي!! خيانــة قطاعــات مــن 
ــرون  ــوا يدب ــن كان ــن للمراجــع الشــيعية الذي ــة، و الموالي ــن  للزعامــات الكردي ــي الموالي ــش العراق الجي

بليــل مــع الحكومــة اإليرانيــة وبإشــراف المخابــرات األمريكيــة!! 
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)ب( الكويت العدو القريب اللدود الذي فتح سماءه وأرضه وخزائنه للقوات الغازية.

)ج( إيــران التــي أخــذت بمبــدأ )عــدو عــدوي صديقــي(! تحالفــت مــع الشــيطان األكبــر )األمريــكان(! 
انتقامــاً مــن أهــل الســنة فــي العــراق وليــس انتقامــاً مــن حــزب البعــث كمــا يزعمــون! إذ أن كثيــراً قيــادات 
حــزب البعــث مــن الشــيعة!! وقــد اســتبانت خبيئــة وخبــث نظــام واليــة الفقيــه المتاجــر بالديــن وأزالمــه 

فــي العــراق!

ــة اإلمــارات  ــي دول ــه ف ــى ب ــح أدل ــي الســابق  بتصري ــب الرئيــس اإليران ــي أبطحــي نائ ــد اعتــرف محمــد عل لق
ــوث  ــات والبح ــارات للدراس ــز اإلم ــه مرك ــذي ينظم ــتقبل ال ــات المس ــج وتحدي ــر الخلي ــال مؤتم ــام أعم ــي خت ف
االســتراتيجية ســنوًيا بإمــارة أبــي ظبــي بتاريــخ 22 ذو القعـــدة 1424 هـــ/ 2004/1/14م حيــث قــال فيــه: إن 
بــالده ›قدمــت الكثيــر مــن العــون لألمريكييــن فــي حربيهــم ضــد أفغانســتان والعــراق« و ›لــوال التعــاون اإليرانــي 

لمــا ســقطت كابــول وبغــداد بهــذه الســهولة‹!!

ــي  ــن العــام األســبق لحــزب هللا الشــيعي اللبنان ــي األمي ــال صبحــي الطفيل ــي األمريكــي ق وعــن التعــاون اإليران
ــدأ  ــاً ب ــاً ـ إيراني ــاك حــواراً أميركي ــى ال نخــدع أنفســنا، أقــول ال شــك فــي أن هن ــدة الشــرق األوســط »حت لجري
ــذه  ــنطن له ــران زار واش ــد إلي ــالمية المؤي ــورة اإلس ــى للث ــس األعل ــن المجل ــداً م ــراق. وان وف ــزو الع ــل غ قب
الغايــة. والتيــارات اإليرانيــة فــي العــراق هــي جــزء مــن التركيبــة التــي تضعهــا الواليــات المتحــدة  فــي العــراق. 
حتــى إن أحــد كبــار خطبــاء الجمعــة فــي العاصمــة اإليرانيــة قــال فــي خطبــة صــالة الجمعــة انــه لــوال  إيــران 
لغرقــت أميــركا فــي وحــل أفغانســتان. فاإليرانيــون ســهلوا لألميركييــن دخــول أفغانســتان ويســهلون بقاءهــم الن. 
ــاب الســعي  ــاك فهــو يدخــل مــن ب ــووي هن ــث عــن ســالح ن ــا أو حدي ــال ســفير ســابق هن ــول عــن اعتق ــا الق أم
األميركــي لتحســين شــروط التعــاون اإليرانــي. التشــيع يســتخدم الن فــي إيــران لدعــم المشــروع األميركــي فــي 

ــخ 2006/9/25م(. أفغانستان«)الشــرق األوســط بتاري

ــد فتــح آل ســعود  )د( الســعودية؛ ســدنة البيــت!! الذيــن هــم أكثــر خشــية لبــوش مــن رب العالميــن!! لق
أرض النــور ومهبــط الوحــي للقــوات الصليبيــة األنجلــو أمريكيــة لتدنــس هــذه البقعــة المباركــة ولتنطلــق 
ــي  ــل الســنة ف ــى رؤوس مســاكين أه ــم عل ــن المتفجــرات والحم ــاً م ــة لتصــب أطنان ــرات العمالق الطائ
أفغانســتان والعــراق مــع مباركــة مشــيخة آل ســعود لهــذا العــدوان الصليبــي  الــذي ينطلــق مــن أراضيهــم 

علــى أهــل اإلســالم!!

)هـــ( قطــر؛ دولــة خليجيــة مجهريــة تقتــدي بأختهــا الكبــرى فــي الخيانــة والعمالــة )الســعودية(! فكانــت 
ــتان  ــي أفغانس ــالم ف ــل اإلس ــى أه ــة عل ــكرية العدواني ــات العس ــا العملي ــدار منه ــي ت ــيلية الت ــدة الس قاع

ــتقبل!! ــي المس ــكان ف ــول )ال( لألمري ــة تق ــراق أو أي دول والع

)و( تركيــا عضــو حلــف الناتــو الصليبــي وســماحها للطائــرات األمريكيــة بضــرب قواعــد المجاهديــن 
األكــراد قبيــل غــزو العــراق وبعــده مــع تقديــم كافــة الخدمــات للقــوات الغازيــة.

)ز( األردن عصــارة الخيانــة وســاللة العمالــة حكومــة أنشــأها اإلنجليــز لحمايــة الكيــان الغاصــب 
لفلســطين وللتجســس علــى األنظمــة المجــاورة!!
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)ح( ســوريا )النظــام النصيــري( الموالــي إلخوانــه )اإلماميــة( حــكام قــم! النظــام الــذي تخــرج والنظــام 
العــراق فــي مدرســة حــزب البعــث العفلقــي!! األخــوة األعــداء! المتآمــرون علــى إخوانهــم فــي البعــث! 
هــم الذيــن طــردوا رفقاءهــم مــن األراضــي الســورية .. وســلموا معظمهــم لألمريــكان بغيــة نيــل رضاهــم!  

)ط( مصــر؛ ومــا أدراك مــا مصــر! أعنــي النظــام المصــري؛ ذلكــم النظــام الــذي ال يــرد لألعــداء يــد 
المــس! نظــام شــؤم علــى شــعبه وعلــى األمــة بأســرها! لــم يكتــف هــذا النظــام بتقديــم معلومــات كاذبــة 
ــه  ــه وضالل ــي غي ــل تمــادى ف ــدرة العــراق العســكرية )أســلحة الدمــار الشــامل(! ب ــكان حــول ق لألمري
وفتــح قنــاة الســويس للســفن األمريكيــة تحمــل الجنــود والمــؤن والعتــاد لضــرب العــراق مرتيــن! وشــارك 
بالفعــل فــي حــرب الخليــج الثانيــة عــام1411 هـــ/ 1991! وشــارك فــي إســقاط بغــداد عــام 1423 هـــ/ 

2003م!

حادي عشر: احتالل الصومال عام 1427هـ/ 2007م:

 لقــد اختطفــت الصومــال أمــام مــرأى ومســمع العالــم أجمــع! حيــث ضــاع األمــن واالســتقرار والعــدل 
الــذي جــاء مــع الفتيــة المؤمنــة؛ )المحاكــم اإلســالمية( لقــد ضــاع الحلــم واألمــل بفعلــة العــدو القريــب 

المتحالــف مــع العــدو البعيــد واألبعــد!

وأحسب أن لسان حال المحاكم اإلسالمية يردد قول الشاعر:

أضاعوني وأي فتى أضاعوا **  ليوم كريهة وسداد ثغر

ونســتطيع أن نشــير إلــى العــدو القريــب الــذي تســبب فــي ســقوط مقديشــيو مــع عــدم إغفالنــا العوامــل 
األخــرى علــى النحــو التالــي:

)أ( تحالــف أبــي رغــال )الحكومــة االنتقاليــة( بقيــادة عبــد هللا يوســف؛ ذلكــم المرتــد وعصابته الذيــن أحلوا 
قومهــم دار البــوار حيــث اســتخدمتهم حكومــة أبرهــة المعاصــر )ملــس زينــاوي( الصليبيــة الجتيــاح بــالد 
المســلمين )الصومــال(! وقــد وصــل بأعضــاء هــذه الحكومــة مــن الخســة والخساســة أن يصــرح حســين 
ــة! حســين  ــد العمل ــا وتوحي ــع أثيوبي ــح الحــدود م ــة بفت ــة المؤقت ــة العميل ــة الحكوم ــر داخلي ــد؛ وزي عيدي
عيــدي ذلكــم االبــن الضــال الــذي تآمــر علــى أبيــه فــارح عيــدي وأرســل مــن يقتلــه لصالــح األمريــكان ثــم 
لمــا جــاءه البشــير )القاتــل( قتلــه مباشــرة ليخفــي جريمتــه وليدفــن ســره!! هــذا العيديــد المتجنــس أمريكيــاً 
ــاء!!  ــن األبري ــك بالقرويي ــل وتفت ــة لســماء الصومــال لتقت ــرات األمريكي ــه انتهــاك الطائ صــرح بمباركت

وطلبــه مــن األمريــكان أن يرســلوا قــوات لتتبــع أنصــار المحاكــم اإلســالمية!!

ــة  ــق عليهــم زعمــاء الحــرب! هــؤالء مجموعــة مــن اللصــوص والقتل )ب( قطــاع الطــرق أو مــن يطل
ــع  ــة لتقطي ــت مرتاح ــي كان ــة الت ــرات األمريكي ــر المخاب ــاداً بأم ــال فس ــي الصوم ــعون ف ــن كان يس الذي
ــد  ــت ق ــم اإلســالمية كان ــة؛ فرغــم أن المحاك ــات الخائن ــذه العصاب ــن ه ــه بي ــال وتمزيق أوصــال الصوم
كنســتهم وطهــرت البــالد مــن دنســهم ومــن أفعالهــم المشــينة! إال أنهــم عــادوا مــرة أخــرى فــي حمايــة 

ــة!! ــة األثيوبي ــوات الصليبي ــكان والق األمري
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ــذه  ــداً إســالمياً به ــا بل ــل أثيوبي ــة أن تحت ــذه األم ــوان به ــد وصــل اله ــا( لق ــكان أفريقي ــا )فاتي )ج( أثيوبي
ــة  ــة مــن المســلمين ومعظمهــم مــن عرقي ــر مــن 55 % بالمائ ــا أكث ــا به ــم أن أثيوبي الســهولة! مــع العل
)األرومــو( مــن تعــداد الشــعب الــذي يصــل إلــى 74 مليونــاً وأن نســبة النصــارى األرثوذكــس حوالــى  
35 % والبقيــة وثنيــون!! يعنــي بالفصيــح أن المســلمين هــم األغلبيــة ورغــم ذلــك فإنهــم ال قيمــة لهــم ألن 

الغــرب يريدهــا دولــة صليبيــة تنشــر النصرانيــة فــي ربــوع وأدغــال إفريقيــا!!

)د( كينيــا التــي صــارت مرتعــاً لالســتخبارات األمريكيــة، هــذه الدولــة التــي صــارت وكــراً تحــاك فيــه 
ــت  ــة تفتي ــة بغي ــة الصليبي ــوات اإلثيوبي ــع الق ــدم وســاق م ــى ق ــي عل ــا الصليب ــل نظامه ــرات يعم المؤام

ــح قــوى الشــر العالمــي! الصومــال وشــرذمته لصالحهــم ولصال

ــدول المهتمــة بالشــأن الصومالي)مصــر،  ــاً: فهــذه أســماء ال ــة المهزومــة دائم ــة المتخاذل )هـــ( األنظمــة العربي
والســودان، والســعودية، وقطــر، واليمــن، وتونــس، وجيبوتــي( أو مــا يطلــق عليــه اللجنــة الســباعية التــي شــكلتها 
الجامعــة العربيــة تلكــم الجامعــة التــي تعــد بمثابــة شــاهد زور علــى مصائــب العــرب المســلمين منــذ تأسيســها 

بأمــر اإلنجليــز عــام 1949م!!
ــن  ــخ 16 م ــط بتاري ــدة الشــرق األوس ــي جري ــا ورد ف ــارك يصــرح كم ــني مب ــام المصــري حس ــس النظ فرئي
ذي الحجــة 1427هـــ/ 5 ينايــر 2007م : )أوضــح الســفير ســليمان عــواد المتحــدث الرســمي باســم الرئاســة 
المصريــة فــي تصريحــات للصحافييــن: »أن الرئيــس مبــارك أبــدى تفهمــه لدواعــي تدخــل إثيوبيــا فــي الصومــال 

والــذي جــاء بنــاء علــى طلــب مــن الحكومــة الصوماليــة والرئيــس الصومالــي عبــد هللا يوســف(. 
الحــظ:  حســني مبــارك متفهــم ســبب احتــالل أثيوبيــا للصومــال!! وكلمــة متفهــم فــي قامــوس الخيانــة السياســي 
أنــه يبــارك ويبــرر الغــزو الصليبــي األثيوبــي التــي تحركــه أمريــكا للصومــال! وعلــى نفــس المنــوال االنهزامــي 
يصــرح علــي عبــد هللا صالــح الــذي فتــح بــالد اليمــن الســعيد علــى مصراعيهــا للمخابــرات األمريكيــة بجميــع 
ــره  ــح كنظي ــد هللا صال ــي عب ــة فــي صفــوف المســلمين! يصــرح عل فروعهــا للتجســس ولتنشــر الفســاد والرذيل
المصــري نذيــر الشــؤم: حســب مــا جــاء بجريــدة القــدس العربــي بتاريــخ 1727 مــن ذي الحجــة 1427هـــ/ 
17ينايــر/2007م: )وبــرر صالــح التدخــل اإلثيوبــي كونــه جــاء بنــاًء علــي طلــب مــن الحكومــة االنتقاليــة. وقــال 
قــد يكــون اإلثيوبيــون خائفيــن علــي أمنهــم بســبب وجــود عناصــر إســالمية فــي إقليــم أوجاديــن، فهــم خائفــون 
مــن المــد اإلســالمي أن يؤثــر علــي اإلقليــم(.!! هكــذا صــار علــي عبــد هللا صالــح أكثــر حبشــية مــن األحبــاش 

أنفســهم!!
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صفوة القول:

بعد هذا التطواف نستطيع أن نؤكد على النقاط التالية:

ــن عــن اإلســالم  ــوا مرتدي ــالد المســلمين ســواء كان ــم بب ــه كل مــن يقي ــذي نعني ــب ال األول: العــدو القري
ــد  ــن بعه ــن مقيمي ــاراً أصليي ــوا كف ــالمية/أفراد( أو كان ــماء إس ــة ألس ــزاب ال ديني ــكام وأعوانهم/أح )الح
ــوا  ــالم. أو كان ــة اإلس ــى دول ــم ضــرراً عل ــان وكان وجوده ــد واألم ــك العه ــم نقضــوا ذل ــان ولكنه وأم

ــرب. ــرب فاألق ــلمين األق ــة المس ــن لدول ــن ومجاوري متاخمي

الثانــي: تعتبــر الطوائــف المنتســبة إلــى أهــل القبلــة مــن أخطــر الطوائــف فتــكاً وتدميــراً بدولــة اإلســالم! 
قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: “وقــد اتفــق أهــل العلــم باألحــوال إن أعظــم الســيوف التــي ســلت علــى 
أهــل القبلــة ممــن ينتســب إليهــا، وأعظــم الفســاد الــذي جــرى علــى المســلمين ممــن ينتســب إلــى أهــل 

القبلــة، إنمــا هــو مــن الطوائــف المنتســبة إليهــم”44 

الثالــث: لــم يغفــل العلمــاء قديمــاً عــن تنبيــه األمــة لخطــورة الطوائــف التــي تعيــش فــي دولــة اإلســالم لكــن 
حــكام المســلمين خاصــة فــي القــرون المتأخــرة غضــوا الطــرف عــن هــذه الطوائــف التــي كانــت تتعامــل 
علــى مــر التاريــخ مــع أعــداء األمــة! لذلــك لمــا ضعفــت دولــة اإلســالم وتداعــت عليــه األمــم كانــت هــذه 
الطوائــف الطابــور الخامــس الــذي مهــد وســهل وذلــل كل العقبــات أم األعــداء الجتيــاح العالــم اإلســالمي! 
وكان ابــن تيميــة ت 728 هـــ ممــن تكلــم بــكل وضــوح عــن هــذه الطوائــف وخطرهــا علــى األمــة فــي 
كتيــه ورســائله. ومــن المتأخريــن العالمــة محمــد أميــن الشــهيربابن عابديــن ت 1252هـــ فــي حاشــيته 
ــماعيلية(  ــة واإلس ــة والنصيري ــدروز والتيامن ــم ال ــب: حك ــرق “)مطل ــذه الف ــض ه ــن بع ــم ع ــث تكل حي
تنبيــه: يعلــم ممــا هنــا حكــم الــدروز والتيامنــة، فإنهــم فــي البــالد الشــامية يظهــرون اإلســالم والصــوم 
والصــالة مــع أنهــم يعتقــدون تناســخ األرواح، وحــل الخمــر والزنــا، وأن األلوهيــة تظهــر فــي شــخص 
بعــد شــخص، ويقولــون المســمى بــه غيــر المعنــى المــراد، ويتكلمــون فــي جنــاب نبينــا صلــى هللا عليــه 
وســلم كلمــات فظيعــة. وللعالمــة المحقــق عبــد الرحمــن العمــادي فيهــم فتــوى مطولــة، وذكــر فيهــا أنهــم 
يتنحلــون عقائــد النصيريــة واإلســماعيلية الذيــن يلقبــون بالقرامطــة، والباطنيــة الذيــن ذكرهــم صاحــب 
المواقــف. ونقــل عــن  علمــاء المذاهــب األربعــة أنــه ال يحــل إقرارهــم فــي ديــار اإلســالم بجزيــة وال 

غيرهــا، وال تحــل مناكحتهــم وال ذبائحهــم“45 

الرابــع: العــدو القريــب مــرض خبيــث يســري فــي جســد أمتنــا فتــكاً وتدميــراً فهــو أس الــداء وأصــل كل 
بــالء والقضــاء عليــه فريضــة شــرعية! فاألمــراض الداخليــة المزمنــة فــي الجســد تفقــده المقاومــة حيــث 

يخــور الجســد وينهــار لنزلــة بــرد أو لشــكة دبــوس! 

ــة  ــاء األم ــن أبن ــي بي ــر الوع ــراء، ونش ــوالء والب ــدة ال ــاء عقي ــة إحي ــاء األم ــى علم ــزام عل ــس: ل الخام
ــد!! ــدو البعي ــورة الع ــى خط ــه عل ــع التنبي ــرب! م ــب واألق ــم القري ــم بعدوه وتبصيره

 
44   ابن تيمية: مجموعة الفتاوى/ج28 ص479.

45   ابــن عابديــن: رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنويــر األبصار/تحقيــق الشــيخ عــادل عبــد الموجــود والشــيخ علــي معــوض/
دار الكتــب العلميــة/ بيروت/1424هـ/مــج6 ص368 ، ص 387.
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كمــا أنــه لــزام علينــا تحريــر المصطلحــات الشــرعية ممــا علــق بهــا مــن دخــن وتدليــس! مثــل )مؤمــن/
كافر/منافق/فاسق/زنديق/مرتد/ملحد/خائن/جاسوس(!

 كمــا يجــب كشــف زيــغ المصطلحــات التــي يشــيعها القامــوس اإلعالمــي المعــادي لإلســالم )أصولــي/
متطرف/متعصب/إرهابــي(= مجاهد/مؤمن/تقي/مستمســك بدينــه! )مشــروبات روحيــة(= خمــر! )كيــف( 
= مخدرات/هروين/حشــيش! )انفتــاح( = خالعــة ومجــون! )حريــة المــرأة( = تعريــة المرأة!)مثليــون( 
ــة  ــالمية/لحمة إيمانية/رابط ــوة إس ــة( = أخ ــة قومي ــة وطنية/رابط ــوة وطنية/لحم ــوط! .. )أخ ــوم ل = ق
دينيــة! وهكــذا يجــب تتبــع مخلفــات القامــوس اإلعالمــي المهيمــن علــى مجتمعاتنــا وضبــط المصطلحــات 

وتحريرهــا مــع ذم التمييــع والحــذر كل الحــذر مــن فريــق: بيــن بيــن!

17 محرم 1427 هـ الموافق 5 فبراير 2007م

مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن
www.almaqreze.net
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